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श्रीगणेशाय नमः 

अथ श्रीमद्धःम इतीयदसमस्कन्धमप्रचसारिा- 
ऽध्यायात्मक् चप्ररगीतन्याख्यः । 

£ (^~ (~ 
८ (चद् [पका । 

श्रीषनपतिप्रूरिक्ृवा । 

रपाकान्वमुमाकान्वमुखवन्च पदाऽम्बुजम् ॥ 
वन्दे प्रेमभराक्रन्तखान्तःश्च वजयोपितः ॥ ₹ ॥ 
सप्तचतारिशरेऽथ गोपिकानां निरूप्यते ५ 
उद्धवथ्रपर।भ्यां त संवादः श्रातृमाददः॥२॥ 

अथ दुर्योदयानन्तरं खखण्दाद्वाद निः खव्य क्षावकोम्भरथं 
व्रजद्रारि स्थिनपत्रखोक्य कस्यायं रथ इत्ति ब्रुव्रत्यः स्थिताः, त्तो 
यञुना्यां स्लात्रा समायान्तद्ुद्धव शटा, को ऽयमित्यादिवदन्त्यस्त्- 
त्साज्नधो स्वा तं परिषघ्रुरित्याह । 

श्रीरक उवाच । 
तं बीदेय छष्णाऽनुचरं ्रजाञ्चयः 
प्ररम्बवाहूं नवकञ्ञखोचनम् ॥ 
पीताऽम्बरं पुष्करमालिनं लस- 
्मखारविन्द मणिम न्मुखारविन्दं मणिरष्टकण्डरम् ॥ १ ॥ 

तमिति ॥ ननु खीणमेवंविधपुरूषं टटा कजनयाऽपत्ररकान्तरं- 
स्थानयुचितमित्याक्द्याह् ॥ व्रजख्खियः ॥ नगरद्धीणामयं ख- 
भावो, न तु गराम्यस्रीणामिति भावः) ननु तथापि तासां मयात् 
ततः पायनं साम्पवमित्यत आह ॥ कष्णानुचरं व्रनाऽधीश्च- 
छष्णसखीनां कष्णानुचराव् का वा भय्तम्भावनेति भावः । नतु 



ड श्रमर्गोतव्याख्फयाम् । 

तथाविधानां दासां यः कथ्चित्तदरचसोऽपि नातुखर णीय इत्था- 
दाश्ाह् ॥ प्रलम्बेत्यादि ॥ प्रकरेण रम्बो बाहू यस्य । नवीन- 
पद्मह्टौ चने यस्य । पीतमम्बरं यस्य । कमलग्रथिता मारा विद्यते 
अस्य । रपत् स्फुरव युखपद्मं यस्य } मणिभि उञ््वले कु- 
ण्इरे यस्य । तथाच छखाम्यतुग्रहपा्रतया तदत्ततद्र्भुषणा- 
दिधारीं वदनुचरस्तदीयेरत्यर्थमाद्रणीयः । अयं तु तदक्यवस- 
मानावयवधायपीति परममहान् भवतीत्यतोऽस्यानुसरणे नास्वि 
केश्चिदोष इ्याक्षयः । प्रियविरहव्याकुखमनसां तेन यर्किञित्सा- 
हश्यवानप्यादरणीयो भवति । अयं तवयतववद्धभूषणैः पियसद- 
शात्वात् तत्तदियावयवजनिवदत्तत्पुखस्मारकतया परमाद्रदिषय 
बृत्यपि ध्वनितम् ॥९॥ 

तदशंनेन वासां महान् संश्रमो जात इत्याह । 

दुचिस्मितः कोऽयमपीच्यदरोनः 
कुतश्च कस्याच्युतवेषभृषणः | 
इति स्म सवौः परिनरुरत्सुका- 
स्तमृत्तमष्टोकपदाऽम्बुजाश्रयम् ॥ २ ॥ 

शु चीति ॥ अपीच्यं सुन्दरपवयवदक्षनं यस्य॒ । अच्युतवद् 
वेषः पीताम्बरादिमुषणानि कुण्डलदीनि यस्येति पूर्वश्टोको- 
क्तविशेषणवेदिषएटखेन ₹ष्स्यानुबादः । तथावेवंग्रिषस्य गोकुखे 
अदष्टचरत्वाद् अक्ूरस्य चानीदशखाव् कोऽयमिति जिङ्गासा । 
चतुररिरोपणिभूता काचिदस्तिचििश्ित्य बदित्यभिप्रायः। 
नन्वपीच्यदशने पीतपटायष्क्ते दामोदरे आसक्तचित्ता एता व्रजा- 
ऽङ्नास्तथामूते मय्यप्यासक्ता भविष्यन्तीति दुराशया ताददाविग्र्- 
वेषादिकं पिधाय कथित् कामुकोऽयं समागतः, किं वा परिय- 



मूढाथदीपिक्षायाम् । १ अध्यायः (४७) डे 

तुर्यव्रिग्रहादिमन्तं मां दष्ट गोपिका बहु धनं दास्यन्तीत्याश्षया 
तत्सद्शो भूलता कश्चिस्टुच्धो ऽयमागत इत्याशदहुः ॥ शुचि 
कामरोभादिदोषविनिगुक्तं शद्ध स्मितं यस्य } ह्याच परमस्त- 
त्ननसान्नायमुक्तवक्गेचर इति भावः । अत एकम्भूतोऽ्यं कः 
किजातीयः, किनापधेयः। किञ्च, कुतः कस्पादेशादयमागतः । 
किं स्वाकरादिसदश्ाकाशदिकमेनं विधायास्पतिपियेगेवायं पेषि- 
ततरात् तस्सकाक्षादामतः । फिवा स्वव एत्र स्वग्रहादागतः। 

किञ्च कस्याऽयं पुजः पोच वा । विदिष्टमेबन्धं ज्ञाता प्रीत्यदि- 
श्यस्य विधीयमानलान् संबन्धज्ञानमप्युचितामेति भावः । इति सु- 
शयव्याकुरमानसास्तनिरासाथेयुल्छुकाः भियपादस्यदश्चनेन व- 
दीय एत्रायं कदाचेत् स्यादिति वनिश्चये उत्कण्ठवचित्ताः 

सर्वाः व्रजखिवस्तं सर्वतो वेष्टयामासुः । उत्युक्रानामप्येवंविषसंक्ष- 
याक्रान्तचेनसां दृवीद्रारा नि्णेयं कृत्वा वत्सक्निधो गत्वा तत्परि- 
वेएटनुचिवमित्याश्चख्ाह ॥ उत्तपेति ॥ उत्तमः शोको यस्य तस्य 
भगवतः पादकमलमेवाश्रयो यस्य तम् । तथाच मगवत्पदषञ्चा- 
ऽऽश्रयणस्य सर्वाकर्षणकारणस्य तास्मिन् बत॑पानतात् वदरधिस- 
सरोरुदाश्रयाणां वदीयार्नां खवमात्रविरम्बसदहनाक्षमाणां तासा- 
माकषेणे को विस्मय हाते भावः ॥२॥ 

अथ पारविष्टनानन्तरं स्वदुद्धयेव तं मियसतदेश्षदरं श्रता 
स्त्य पपच्छुरित्याह । 

ते परश्रयेणाव्रनताः सुसत्करतं 

सव्रीडहासेक्षणसचतादिभिः ॥ 

रहुस्यपृच्छन्नुपव्रष्टमासने 

विज्ञाय सन्देशहूरं रमापतेः ॥ ३ ॥ 



ध श्रमस्गीतम्याख्यायाम् । 

तमिति ॥ भियदूतलात् स॒ब्रीडदहामादिभिरयं सन्कारारं इति 
तैः सुसत्कृतम् 1 मव्रीडहासपूररकमीक्षणं, ददानि भियवचनानि 
कुशख्पहनाश्राहयक्रानि ॥ आदिपरेनासनपुष्पाद्युपचारसंग्रहः । वैः 
सुपव्छ मि । क स्थितपित्यपक्षायामाह् ॥ रहति ॥ एकान्ते रसा- 
विमावाय नन्दादिपुरुषपाच्हृएटयगोचरे स्थने, सम्यग्व्लादिभि- 
मिमित कोमरे आसने उपविष्टम् । अव्याकुरतया स्वसक्निधौ 
निषण्णं तमुद्धवे प्रश्रयेण परेम्णा नम्राः सः अपृच्छन् । निष्कापस्या- 

स्यास्मत्कृतसत्छरतिग्रहणमस्माभिः स्वस्थानं वाऽस्पदथमेवातोऽयं 
प्रश्रयेण नम्रीभूय प्रष्टव्य इति भावरः । ननु भियसेदेशहारफ इति 
किमिति ज्ञालव्रत्या, न सस्पदाकारणाथमागव इत्यत उक्त- रभा- 
पतेरिति ॥ इदानीं रमया रक््या रमाभिः रामामिर्नागरख्ीभिश 
सह् वतैपानस्य तस्यः स्यदपेक्षारहिलादपयोनक्रानामस्माकमाकरार- 
णे नं घटते, किन्तु मद्रैरहन्याङुखचित्तानां मरणं भवेचेव व 
मम पापं स्यादिति वद्धयेनाऽस्पदनुरजनदेतुसदशदानार्थयेवायं पे- 
पित इति ज्ञातिचत्य इयथः ।॥ ३ ॥ 

त परियसन्देशदरं विज्ञाय खस्य उपेक्षणीयसमनुमाय पणय- 
कोपाक्रान्तश्वान्वास्तदागमनमन्यथा वर्णयन्ति| 

जानीमस यदुपतेः पार्षद् समुपागतम् ॥ 
भत्रे प्रेषितः पितरोमवान् प्रियचिकीर्षया ॥ ४ ॥ 

जानीम इतिं ॥ यदुपतेः पादं, न तु गोपिकापते; । बथाच 
त्यक्तगोपिकापतिभात्रस्य खवीकृतयदूपतितस्यास्महुपकाराय पर्ह- 
त्तिरतिदुलमेति भावः । तस्य पषिदः सभानायकोऽतिचतुरस्त- 
पपि, यथा राजा तथा प्रजेति न्यायाव । तथाच टथा सान्लन- 
शो विश्वास्यवचनोऽसीति भावः। एवम्भूतं लां सम्यगुपसमीवे 



गुढाथदीपिकायाम् । ९ अध्यायः (७७ ) । & 

आगतं जायीामः । तत्र सवीर्चीनवद्धेणाऽस्मत्छमीपागमनेन च पि- 
यस्य तच्त्यानां तदीयानां तव॒ च कुशरमित्यपि विद्चः। ननु 

पराधीनस्य ममाज्रागमनं भववीभिः कथं ज्ञातमितिचत वजाहूः ५ 
भर्ह भवान् परेषितः ॥ ननु मव्रवीभिरेव तस्मिन् स्वपतित्वं स्थ- 
त्तम् । अस्पत्पतरिति वक्तव्ये यदुपतेरिति विशेषणदानात । पत 
तु खात्मानं गोपिकापतिमे्र मन्यते इत्याश ङानिटत्य्थ- भर्जति 
पदम् । तनैवास्मद्धतृंखं विहाय यदुपतितभुररीक्मं, न तस्मा- 
विस्तव त्यक्तम् । यथापृतेमवस्थानादिति भावः । यदुपरतिल्रम- 
स्मद्धर्तसं च तस्येव विरुद्धमुत्कृषनातिनिविष्टवाद, न सखस्माकम् | 
निक्कषटसः दित्यप्यनेन ध्वनितम् । अन्यत्र कचित् परितः भरस- 
ङ्ञादिह समागन इति सर्वथःऽन्यथाकरणस्य मिथ्याभाषणे पर्य- 
वसानपभिपेव्यहेत्युक्तम् । नन्विह प्रेषणं जानतीनां तदुपरि दोषा- 
रोपणमनुचितं, परमपियाणां मवनीनां भियत्तम्पादनस्येवा् म- 
स्रेषणप्रयोजनत्रादिखाशङ्यदरुः ॥ पिच्रोरिति ॥ नन्दयक्षोदयोः 
भियचिकीडया, न तस्माकम् । पितो पुत्रास्तव इवयश्रन- 
णेनापि सुखं भवतीति तत्पुखाथम् । अरङ्ुतसाचदैइवयंकुशलता- 
बोधको भवान् परेषितो, म स्वस्मत्घुखाथम्। वववा सुखासिदेरिया- 
शयेन भवालित्युक्तम् । अस्पलियचिक्रीषां तस्य स्याचेत्तदाल- 
तां काचिद् दूती पेषयन्न तु राजकयंकुशं दृतं भवन्तमपि 
ध्वनिदम् ॥ ‡ ॥ 

ननु दूतीतरेषणे तयोः सन्तोषो न भेदतोऽयाद् सोऽपि भ- 
वसियाङ्येन भवती नामेवे लियाचकीषवा युष्मद्धताऽहं पषितो, 
भवस्यस्तु टयेवाम्यथा व्भेयन्त्यः किछहयन्तीत्याक्षङ््राहूः । 

अस्यथा ग वज तस्य स्मरणीयं न चध्मह् | 



६ भरमरगीतभ्यास्यायाय् ) 

स्नेहानुबन्धो बन्धनं मुनरपि सुदुस्यजः ॥ ५॥ 
अन्यथेति ॥ पितरो विना तस्य यदुपतेः गोत्रज स्मरणव्र- 

षये न पषहयामो यदर्थं भवरक्षं प्रेषयत् । त्यक्तगापारखलसरस्य भा- 
प्रय द्राधिपत्यस्यानुपयुक्तसाद् गोगोपादिकपपि पशुपाखदिस्थि- 
तियोग्य स्थाहे स्मरणीयं म चक्ष्पहे । अस्माक तु स्मरणप्रषक्ति- 
रेव नास्नी याशयः । अन्यथा ऽस्मदृशरहानागत्यैकज स्थित्वाऽस्पान् 
आहूय प्रियसदेशषा तुच्छा पश्चादन्दरायगहे परवश्षस्वया छः स्था 
दु. नतु तथा कतवानमि, किन्तु स्वत पएवास्माभिरायच्य परि 
वेष्टिनोऽस्यतो ऽस्पत्तको यथाथ एतेति भावः । नन्वनुपेक्षणी यतस््- 
पहेतोः पित्रोरपि तुस्यल्राद तत्स्परणं तस्यार्थं दूतप्रेषणादिकं 
चापि न संमवतीत्याशच्ाहुः ॥ स्नेहेति ॥ स्नेहेनानुबन्धी बन्धनं, 
स्नहेन(नुबन्धा यस्य स स्नेदग्रन्थितां बन्धूनां मानापित्रादिसष- 
न्धिनां सवन्धा युनेस्लस्त्रिदोऽपि अयथ दस्त्यजस्त्यक्तुमशक्यः । 
ननूक्तरेतुभवतीष्वपि समान इत्याशङ्कानिदच्यर्थ बन्धूनामिन्युक्त- 
म् । स्नहमाचं चेत् कदाचित उक्तमपि शक्येत । परस्परस्नेद- 
ूवतदुग्रन्थिस्तु यथोक्त परेन बोधयितुमनुबन्धपदोपादानम् । 

सम्बन्धेन सहजःतस्य स्नेहस्य सम्बन्धनिदृच्येव निषटत्तिभवति । 
ओपाथिक्रभ्रपस्य यावदुपाधिनचखनियमात् । अत एत्र तक्विदाम- 
पि यावद ःस्तावत्तत्र स्नहानुदत्तिरुपरङभ्यते । यो मुनेरपि दुष्प 
रिहारः स तिषयथिभिः कथं परिहतु शक्य इत्य पिश्षब्देन बोधित्- 
म् । यथा चास्पदादिषु तस्य याव्र्मयोजनमपेक्षाबुद्धिरा्ीत, 
सा च कदमावाचिदत्ताऽता नान्यस्य स्मरण।दियोग्यता। नन्दराय- 
माहारम्यःव् तदू व्रजमम्बन्धिनां स्वैषापपि वेन स्परणं क्रिये च- 
तिं प्रराङ्तया स्परणादिक, नास्माकं सन्तोषकरमु्कषीनापा- 
दकृसःदिति म्रः ॥५॥ 



गुट थद्यपिकायाम् । १ अध्यायः ( ७७ ) | ७ 

क्टृप्तमेतैर्न तुं बयमपूर्व कल्पयाम इत्याङ्येनाहः 
^ ^ 2 . ‰९ 3) 

अन्यष्व्रथज्रता म्रीं यावदथव्रेडम्बनम् | 
# (^ (~ भ 

पुमिः सषु छता यहत् सुमनःस्विव षट्पदैः ॥ ६ ॥ 
अन्येष्विति ॥ अन्येषु देदसयन्धरहिनेषु अर्थता प्रयोजनो- 

पाधिक्रा मिजता यावदथविडम्बनम् अतुकरणमान्ं, नतु स्वा- 
भाविकी । अरो ऽथनिदस्या न तिष्टति । अस्पाघ्रु तु ममवर्स्नहः 
कदापि न् स्थितः, किन्तु वदनुकरणमात्रं स्थितमता नाऽस्माकं 
स्मस्णादिगोग्यतेव्याश्यः। त इदाहरणान्यत्रेदय न्ति ॥ पुंभिरिति ॥ 
तद् यया पुंभिः श्वीषु छता येती कामवाधानिदरद्िरूपाथंपयेन्वं 
विडम्बनमाचम् । स्वतन्त्राः घतस्षपथाः पुरपः अव्छद् द्खीषु 
कामादेव स्नेहं कुर्व॑निति । अन्यथा सिद्धे निषत्ते वा कामे वदमाव- 
ददोनात् । यदहरेव विरजेव तदहरेव प्रवरजेदिति अस्या तद्रहि्स्य 
संन्यासतरिधानाच । ननु तव्रोपाधिकोऽपि स्नेहः कदाचित पु्ा- 
दयुत्पत्त्या तदुद्रारा सरहजोऽपि भवतीर्यरुच्योदाहरणान्तरमाहू 
सुमनःस्िति ॥ यथावा षटषरैः ता पुष्पेषु भेत्री भकरन्द्- 
ग्रहइणपयन्तं विडम्बनमाचं तजर मकरन्दाभावानिवतेते । ब्जटित्य- 
न्यत्र गमरनक्रियाबाहुल्यमूचना्थं षटूपदधयोगः ॥ ६ ॥ 

इष्यावरक्षात पुरूषाणमेव दृषणोदघाटनमेताभिररन्धिस्या- 
दाङ्कानिराक्ाथेमाहुः ॥ 

निःस्वं यजन्ति गागका अकल्यं नृपति प्रजः ॥ 

अधीतविद्ा आचाष॑म्रलिजो दत्तदष्चिणस्् ॥ ७ ॥ 
खग। वीत वृक्षं भक्त्वा चातिथयो ग्रहम् ॥ 

द्ग्ध्र सृगास्तथारण्यं जारो मुक्त्वा रतां खियम् ॥ <}! 
२ 



८ भ्रमरगीतव्याख्यायाम् | 

निःस्वमिनि ॥ मणिका बाराद्नाः छोगद्रयथयनिशुक्ता; 
प्रपते विडम्बयन्त्यो घनवन्तं युकं भजन्त । सस्य निधनता- 
दशायां तं व्यजन्ति । तथाचार्थक्ृता मे्नी सतीष्वपि छृच्निमेवातो 
न वयम् ईष्य्रिक्ञाठ् पुरूपेषु दोषयारापयाम इति भवः । 
एवजास्पदुक्तनियसस्य नाऽस्नि काऽपि भङ्ग इत्यायेनोदाहर- 
णान्तराण्याहूः ॥ अकस्पमिति ॥ पूर सवेमावेन पाल्यमाना; स्वये 
च सतेभव्रेन नद्धननदुक्तःः पज. पश्चात् तमेव परम्परागत 
राजानं षालनाक्चक्तं सजन्ति | पालनक्षयं तच्छत्रं भजन्तीति पर्षि 
दम् ¦ अधीता तरिचा यैस्ते हिष्याः, उपनीय तु यः किष्यं वेदम- 
ध्यशपयन् द्विजः # सरहस्य तदद्ं च तमाचार्यं प्रचक्षत इत्युक्तरूपं 
सवै पुरुषाय रमुलविखाथद्ादस्ात् परमोपकारिणमाचार्य्यं स्यज- 
न्ति यथा, दत्ता दश्चिमा येन तं याज्यम् कल्िजस्त्यजन्ति। 

कदाचिद् अदत्ता दक्षिणा येन ते, तत्सपीपमपि न गच्छन्तीति 
वा । एनन सुषण मेयं कथा, न पण्डितानामित्याशङ्काऽपि प- 
रिहता ॥७॥ „ । 

तथः खगाः पक्षिणः श्ुत्पीडिनाः फलवन्तं दक्ष सेवमाना. 
स्तदषमम त यजन्ति । छःयाव्रिनस्तद्रहितमित्यस्यापीदपसुपछ- 
षणम् । तका अनिथय अमंवन्धिनो ब्राह्मणादयः श्ुखीडताः 
भुक्ता, चक्रारादन्यद्पि पत्कारादिकें छन्या मोननादिदातरगरहं 
त्यजन्ति } तद्भूहे सस्यशद् दादि रूपोपदर्रेऽपि जाते तदवशो- 
कनमघ्यद्ुतेन्नाो गच्छन्ति । दथा य्न बने उत्पन्ना हद्धि च गता- 
स्तादस्माप वनद्ुपयामाभःवाव् उजन्ति। न तावदेक एव काश्चि 
दें करोति, किन्तु सवे एवंविधा इति सूचयितुं सर्वत्र बहुवचन- 
प्रयोम्ः । तथा रतां स्वपतिपुचादिकं परित्यज्य स्वस्मिननेवाप्य- 
यपनुरागवतीं भुक्ता स्वकार्यार्थं कदीयं लोक्रद्रयसपि नाक्षपिल्रा 



गूदा भदीपिक्षायाभः । १ अध्वाथः (४७)। र 

अतप्रामेव चिव जारस्त्यजवि ¦ पएतरंविधः कश्विरै बास्पासियसद्श 
इति ध्वनयितुं जार इव्येकवचनम् । इतः परयुदाहरणान्तरानुष- 

दानमेतस्य कतघ्रशिरोमणिल्ख्यापनार्थप् ॥ ८ ॥ 

इयं चेर्ष्या तासां विरुहव्याकरुखचेनखं प्रमयकोपःनिवन्धना, 
न तु द्रेषनिबन्धना ऽतस्नदुपदेसार्थं येस्यपरेषणं भगवत उचितमि- 
त्थाशयेनाहु । 

इति गोप्यो हि गोकिन्दे गतवाक्रायमानसाः ॥ 
कूष्णदूते व्रजं याते उडत लक्तलोकिकाः ॥ ९ ॥ 

इतीति ॥ गोप्य इत्यपृच्छलिति पूष्क्रियया अन्तरयः ! इति 
षदन्त्य एवम्भूता जाना इति कवा ।! ननु प्रणयकापदतीनामप्य- 
त्युषारछम्भो न युक्त इत्याश्ङ्ानिरासा्थं गोप्य इत्युक्तम् । तया- 

च कापव्यविवेकदीनानां सुग्धानामियद्ुक्तिनं दौष्टयमृेति भा- 
ब; । तासां दृष्टस तु ततपत्तिखमिद्यर्थं गवामिन्द्रलेनेन्द्रादिमि 
मंगवान्नाभिषिक्तः स्यादिति पुचयितुं गोविन्दपदययोगः । यद्रा, 
यो यद्रक्षणार्थं सप्रा्ैनपर्यन्तं मोबद्धूनं पूतर्वस्वेन च मघा पिन्द्रतं 
प्राप्य गोविन्देति संज्नापवाप्रवान् । स च विरदानरञ्वाखापु 
ता निक्षिप्य यद्यीपेकष्येत तहि ताक्षामियमुक्तिनायुक्तति ध्वनयितुं 
गोप्यो गोविन्द इत्युक्तम् किञ्च प्रियगतवागादिन्यापाराणासुपाछ- 
म्भात्मक-~-व्यापासेऽपि तत्ेषोचित इत्याक्चयेनाह ॥ मतेति ॥ अव 
एव कृष्णदूते व्रजं प्रप्नि सति स्यक्तं लोकिकं ग्रहक्त्यादिकं 
याभिस्ताः । प्रियदूतममगमनाद् वासामवंभूता दक्षा जाता तासां 
भियस्षमागमनसभाविता दकया तु बप्वापप्यमेचर् इति भावः। 

कूष्णेन मन आङ्कष्य गतेनास्मत्छामिना बयं स्थता, यतो ऽस्पदृत्रजे 
तेन खद्तः परेषितस्तस्माद् यावत्काटमस्याज्ावस्थान तावत्कालं 



8७ धतरगीतत्यास्योयम् | 

च, ७ (> सर्वं कोकिकं विहायास्पाकमवस्थिपिरेवरसनिधावेव न्याय्येति 
विचायं तथाभूता जाता इत्यथः ॥ ९ ॥ 

गायन्लः प्रियकमाणि रुदत्यश्च गतहियः ॥ 
तस्य संस्मृत्य संस्परत्य यानि केशोरवास्ययोः ॥१ ०॥ 

किञ्चतस्य यानि केकोरवास्ययोरषस्थयोः सम्बन्यीनिपिय- 
कमणि तानि संस्मृख संस्पृत्य गायन्त्यो सदत्यश्च गतियो जाताः । 
गायन्त्यो रुदत्य, गतदियश्च पूतरश्छोकोक्तख्वरूपा जाता इति 
षा । गायन्त्य इति तास्ता बाग्न्यापारस्य, सूदत्य इति कायय्या- 
पारस्य, संस्थरत्येति मनोव्यापारस्य भगवटूतलं बोधितम् । त्यक्त 
खला ₹इस्यननासाधारणधर्माऽपि याभिस्त्यक्तस्तासु किमवकि- 
ष्यत इति द्ूचितम् । स्मरणधारषोधनार्थं संस्पृत्यपदारत्तिः ! 
तथाचाऽसुक्नणं स्वभावेन तासा तत्परस्रमित्यर्थः \॥ १० ॥ 

गोपिकाप्षमुदायदत्तोपारुम्पेः परितोषमछभमानायाः परम- 
मानवत्याः ्॥रषभातुनन्दिन्या ह्ादिन्याः राक्तेटत्तमणेदयति । 

काचिन्मधुकरं दृषा ध्यायन्ती कृष्णसङ्गमम् ॥ 
्रियप्रस्थापितं दूतं कर्पयित्वेदमववीत् ॥ ११ ॥ 
काचिदिति ॥ काचित् कृष्णसंगपं ध्यायन्ती मधुकरं दृष्व- 

ती} दृष्ट चत, भियेण मां प्रति पृथक् परस्थापितोऽयै दृत इति 
करयिला इदं वक्ष्यमाणमत्रवीत् । पथघुकरस्त॒ कश्िदकस्मात् 
सोरभ्यलोभाव् तत्र समागतः। भगवतेवा प्रेयस्याः परेमातिरेकमुद्धवा- 
यद्दयितु चरः परितः । खयमेव परेयस्याशिज्रजद्पमाघुरीपिपासया 
तदूपण प्षमागत इति वा) कृष्णसतङ्गमं ध्यायन्ती, मनसा कृष्णपङ्धमं 
रन्धवती, पूव पराप छृष्णसद्गमं स्मरन्तीति वा । भियसङ्गपः कदा 

(क 

भवेष्यताति विरपन्ताति वा । यद्रा नागरद्जीणां प्रियेण साद 
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मिदानीं संगपोऽस्तीति चिन्तयन्ती, मम परितोषायेयं न समी. 
नेति कोपनिदृत्यर्थं वाऽयं दूतः प्रेषित इति कर्पथिलोका- 
। तद्व्याजेनोद्धवं परसयेवोक्तवतीति त्रा । मघुपे पघुकरशब्दभ- 

= 

छत्तिस्तु तेनेव खपानार्थं प्राचीनकपेणा पघु कतम् । खङ्तमेत 
सर्वोऽपि जुङु इति प्रसिद्धरित्यभिपायेण, मधुङ्कन्तनाद्रा ॥ ११ ॥ 

पादससेनसोरभलोमात्तःसमीपमागतं तं पियद्धिक्षितोऽयं मां 
भसदयेतुं मदङ्चि स्पृशतीति करस्पयित्ा परजस्पति 

मधुप कितव बन्धो मा स्प्रश्ाङ्धरिं सपलन्याः 
[क (५ ~ £ कुःचत्रिटुलितमाखकुङ्कुमदमभ्ुभिरनः ॥ 

( (९ वहतु मधुपातेस्तन्मानिनीनां प्रसादं ५ 

4 ~ 

यदुसदसि बिडम्ब्यं यस्य दुनस्त्वमीटक् ॥ १२ ॥ 
मधुपेति ॥ हे पधुप, नोऽस्पाकपङ्धि चरणसरोजं मा स्पृश 

पषुपलरात् स्प्रशन् अङ्घिपरोरुदमकरन्दमपि पास्यप्तीति मद ङ्धि- 
निःपारो भविष्यति । तत्रस्यप्रेयस्या रममाणन मद्ाममनभया- 
न्मदङ्धिभङ्गर्थं खं प्रेषितो, न स्पश्ची्थमिति तव दोष्व्यं मया 
बुद्धमतस्तत्र गत्वा स्वस्वामिनं परति ब्रूहि- भो मगवन् ! सा वदति, 
मयः कदापि तत्र नागम्यते) यथेष्टं रमतु तव स्वामी, किमर्थं स्पर्- 
व्याजेन पदङ्धिभङ्गार्थं तं प्रेषितः । अन्यथाऽन्यमेव व्रेषयेदिवी- 
ति संबोधनाशयः । यद्रा, मधु पुष्परसे म्य इति कोशाद्, हे मच्चप, 
तब स्पर्शो ऽपवरि्रतासपाद को ऽतस्तवाव्यन्तं॑भक्तिरस्तिचेत तर 
दूरे स्थिला नमस्कारं कुर्विति भावः । ननु भवतीं भ्रति चसि- 
येणाऽहं प्रेषितो, भगवतोऽस्वर्थं प्रियाय शअरणस्पर्तनात्मान कृतार्थी 
कर्तुमिच्छामि, किमिति महापातकिखेन मासुसेक्षष इति चेत् त- 
चाह । है किववबन्धो, कितवस्य, न पारयेऽहं निरबद्यस्युजःम् # 
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इस्यु्क!ऽपि परिस्यञ्य गनलाद्रखकस्य श्रीकृष्णस्य बन्धो | सच 
मधून् पातीति मघुपस्वं च मधुप इति नामिक्याद् वर्णसाम्याद् ब- 
ख कतवरूपधरभमादस्यःन्पधुपतिधूरतयोः सख्यावश्यम्भावाच तद्रभ्यु- 
ग्थस्वं च । तस्मान्न मया तयि दोष आसेप्यतेऽपि तु यथाथमेवा- 

भिधीयतेऽतस्वं न केवलं पययपः, किन्तु शठबन्धुरपीति सर्वथा सं 
दोषविनिर्भुक्तसात् परमपविच्ाभिरस्माभिरस्परश्यो ऽपीति भावः । 
किञ्च, तेनाप्यागत्यास्पद ङ्घ्रमर्मी पे चिरं पतिवेनाप्यस्मद्दुःखम- 
पनेतुमशक्यं, द्विभेन दूनमावेण क्रियपाणचरणस्पद्माज्रेण 
द ःखापनयस्य का प्रत्याशेति निष्फटमिदे कमे नातुष्ेयमित्यापि 
चरणस्पर्शनिपेपरेन ध्वनितम् । ननु भो मातरे स्थिलेव स्मश्रुभि- 
रेवाहं खदङ् धरस्प् करिष्यामि, तेन च खश्वाम्याज्ञापारन स्ठ- 
पापापाकरणं च पम सस्स्यतीत्याक्ञ्धा ससंश्रममाह ॥ स्पश्चभि- 
स्तु सर्वथा या स्पृश । किमर्थमित्यपेक्षायामाह ॥ सपल्या इति ॥ 
ययेदानीं रमते तस्याः कुचाभ्यां बिटुखिता षिमर्दिता वा श्री- 
छृष्णवनमाख, कुचयोः कृष्णव्रदनसंर्षण मर्दिता वा मालेति बा, 
तत्संबन्धि ङुङकपं येषु वैः । तथाच स्पेमत्रेण दहनक्षमविसंपृ- 
क्तदमश्वुभिः स्पृष्ट चरणमारणमारभ्य रिखापयन्तं दश्ुं समाग- 
तोऽस्यतः कृपया द्रे तिषटेद्याशयः । यद्रा, नतु मथि मवपता, 
मर्छापिनि कितवता च श्रीपत्या सया कथमवधारिते्यपेक्षा- 
यामाह् ॥ सपल्न्या इति ॥ तथाचास्सत्कोपोदी पकतादशङुङ्मव- 
द्धि, न त॒ पक्षाखििः इपश्रुभिरस्मत्कोपनिदत््यथमस्पश्वरणं 
स्पष्ट तवागमनमे वितरेकशुन्यस्य तव॒ मच्रपतवं बोधयति । तव 
ख्वाम्यपि यदि साघुः स्यात् तहिं तत्र गरखा उदासीनतया तिष्ठत् 

तदनुरोधेन वदाखिङ्नपातं बा कुर्यान्न तु तथा तैन छते, किन्त- 
तिसौरतं कृखा भ्रान्तो वतैते, चान्तस्ददिव विवेकोऽपि तस्य न- 



(क 

गूढटायथदीपेायाम | १ अध्यायः ( ४७) ) १३ 

वत प्रतिभाति । यस्तादृशं मथ्यं पेषठिनतान् । नापि इमश्रुत्र- 
्षालनादि कृता समाहिता भूलता गन्दव्यनिति हिक्षितदान् । अत 
एव तत्कःपव्यमस्माभिज्ञातमिःति तवेष्टा तस्य कितवत्वं ज्ञापय- 
ति। यद्रा पधुपश्चाऽसौ क्रिनदश्च तस्य उन्धो । मधो यादवा 
स्तस्पतिल्वान्सघरुपस्नेषं प्रायेण वथ्यपत्वाद् ययपद्पे यादवसाद्रा) 
तदर्थं मद्यपालक्रखाद्रा, पिकाधराऽगृतलक्षणपष्ुपानकतेखाद्रा म- 
घुपः । त्वमपि तच्छिष्यभूनो पधुपानाहदिक््मानुष्ानक्षमाो, नतु 
विषेकक्नाध्यं दास्यं कतु योग्डस्तस्पाद् गुरुममीपं गत्वा पषुरक्षणा- 

दिरूपायां ततपेवायामेतर सर्वदा निषु, नतु तथासूनरमश्रुपदश- 
तेन वदपकी4 छःके परसारयेत्याशयः । विमरर्म्ये श्रृङ्ाररसे 
दूतनायकयोरुमयोदूषणं तस्पोवक्रलाद्रमन्षाखादुगुणम् । 

निःरषच्युन चन्दनं स्तनतटं निशश्ररामोऽधसरो 
नेत्रे नूनयनञ्ने पुकि ना तन्वी वेयं तचुः ॥ 
मिथ्प्रावादिनि दूति बान्धवजनस्यान्नानपीडागमे 
वा स्लातुपितो गनाऽमि न पुनस्वस्याधपस्यान्तिकमित्यादो 

तथादरनाव् । सपर्या इर्येकवचनस्यन इति बहुवचनस्य चाभिधा- 
नेन स्वस्य तदपेक्षयोल्छृष्ता ध्वनिना । तस्य इमश्रलौरित्ये कु- 
ङ्मसेवन्धाद्टोहित्यभिति तदरररोपः । नन्यरेवं चत् संपस्यहं मथुरां 
प्रति गच्छापि। स््ेयम्रच श्रीयद्छदःनन्दनः समुपःगत्य स्वां प्रसाद- 

यिष्यतीतिचेद् तच्ाह ॥ वहत्िति ॥ पूर्नां यादववरि्ञेषाणां 
धुदेशस्य व! पदिः पद्यु मानिनीनां पसादं बहतु ताः षरसन्नाः करो- 

तु । तथाच भाग्यवरन्नाल्ञ्यपयुपतिदस्यतन्पानिनीनां पसादन एवा- 
स्ति संप्रत्य्चिकारो, नतु निङ्गष्ानां सोपक्रानापस्पाकमतो भि- 
थ्येव ब्रवीषि स्वयमेवेव्यादि । तस्मात् संक।चमापि विहाय तासां 
पसादं बहलिस्यस्माभिरप्यरुज्ञायन इनि भावः ¦ वां बाहूट्यात् 
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प्रसादन एव दस्यायुगेमिष्यत्ति, अस्पसस्तादनायागन्तुं तस्याव- 
काशि एव दुम् इति सूचयितुं मानिनी नामिति बहुवचनम् । यद्रा 
बुद्धमस्माभिस्छदागमनह्ृस्यम् । स्पश्रुभिस्तादसकुङ्कमरूप तन्मा- 
निनीनां प्रसारं धूलाऽस्मस्यं दातुमागतोऽसि । तस्य च पस्त्- 
फे रखापयितुमुचितस्य चरणे छापनं मद्यपस्य तवोन्ाद विजुम्मि- 
तम् \ अस्मामिस्तेतरेविधं वस्तु चरणेनापि न स्पृश्यते । गुर्देब- 
तातिरिक्तोपमुक्तेवत्रिधवस्तुधारणस्य निपिद्धवात् । अहो ना- 
ऽस्ति तवापराधः) स. एत्र धूनाऽधिराजोऽस्मदुपदासायं निषिद्ध 
वस्तुपरदानाय लां प्रेषितवान् । त्वमपि पद्मपलाद्वितेकमङूसे- 
चागतवाच् । अतः कस्पादस्मास्तज ममना्थं प्राथयति । तत्र म- 
ताखप्यस्मासु परसादस्वेन परं कुङूबमेव दास्यति । अतिप्रिया- 
य तुभ्यमपि तस्ये प्रदानात् । तदहापथितुमेव तथावरिधदमश्रुमतो 
दूतस्य परेषणाच । अप्रं केतव्ये तस्य ज्ञातमस्माभिः । कि त- 
दितिचेव् । श्रुणु । गाहसुरवै श्रमापनोदनार्थं खदु वायुरपेश्षि- 
तः । स च श्वाभाविकः सवरेतो निरुद्धे पुरे दंभः । व्यजन्- 
वायुम्तु कवसध्यः । तत्कर्ता पुरुषस्तु त्वादशोऽपि तत्र स्था- 
तुमयोग्यस्तस्पाव् पूर्रोपमुक्ताः वदर्थं दासीः कतुमाकारयतीति, 
चच जन्पःन्तरेऽप्यशषक्यमिति । ननु शखयपापे यं प्रसादं धारय- 
ति तद्धारणे भवतीनां को दोष इतिवेत्तत्राह ॥ वहतु मधुप- 
विरिति ॥ पद्यपस्य तस्ये तद्धारणे योग्यं, न तस्माकमिति 
भावरः । मद्यपलादेव, मपापकीतिभविष्यति, न तु तासां काचि- 
द्धानिरित्यपि तेन न विचारिते, नापि यदृप्तमायाुपदास्रकरमि- 
दं कर्मेति चेत्याक्षयेन भसादं विनष्ट ॥ यदुषदस्ि विडम्ब्य- 
सुपहासास्यदम् । ननु ततर केनैवंविधं कम रूयःप्यतं इतिचेत्तत्ा- 
ह ॥ यस्य दृतस्वम् । एतत्पयन्तं रूयापनायागतेन त्रया सन्नि- 
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धाने कथ न ख्यापिवं स्यादिति भावः । नतु दन्रावक्तरायाव्राव 
चुष्णीमेद मा स्थीयत हइतिचेद्ाहं ॥ इंद्या ॥ एवेविधश्मश्रू- 
धारिणस्तव दुरध॑नमपि वस्याऽपकीत्तिकरमिति भावः ॥ इङ 
पद्यपल्वास्स्पषसुरतविहारी, सोऽपि मधपो ऽतः स्वसदशास्वमेवं 

दूतः छतः । विवेकी कश्चित्तस्य हितैषी यदि भवेव तर्हेवं गोष- 
येनू- भो व्रजराजकरुपार किमिह खस्य यदूनां चापकीतिकरं क- 
प कर्तु परहत्तोऽसि, रज एव गलता रहसि खस्खीभिरेव किमथ न 
रपस इति इत्यप्यनेन ध्वनितम् । यदुसदसि पसादं बहतु, सवे 
विहम्ब्यमिति बा । तदारभ्य दक्ञभिः शछेकेर्दश्षाङ्ध्ित्रजसपो- 
ऽव युनिना वणिवः । तदङ्गानि तु पजल्पादीनि । वदुक्त-- 

चिच्रजस्पो दक्षाऽङ्लोऽयं भरजस्पः परिजर्षवः । 
विजरपोलरपसञस्पा अव्रजसपोपजदि्पिवम् ॥ 
आजस्पः परतिजस्पश्च सुजस्पश्चति की्दित, इति ॥ 
तञ्च । 
अश्युयेष्यांपदयुजा योऽवधीरणमुद्रया । 
पियस्याकोशलाद्वारः प्रजल्पः स तु कीतित इत्युक्तं पथ- 

पपङ्पाद्यपये ददतम् । तत्र कितवेस्यनूया, सपर्या इतीष्या, 
अङ्धि मा स्पूतेति पदः, बहसिस्यवधीरणं, यहुसदसीस्यकोशलो- 
ह्वार इति ॥ ॥ उद्धवपक्षे, हे मधुप पधुपते । भगवर्टूध्यानपरां त 
सियापवरोक्य वत्पादपद्ं द्रष्टु नञ्ीभुवं इमश्चुभिमदङ्धि सप- 
ष्टुमिच्छतीति परकरुष्य निषेधति ॥ मा स्पृशेति ॥ विलकरदाना अरेरे 
सम्पति बा इमश्रुषु पतितान कुङ्कुपकणानाखक्ष्याह ॥ पपल््या 
इति ॥ समानमन्यत् 

रपक्षाख्चातुरोधनेत्थं वणयवा मुनिना शवक्षा्नसिद्धान्तोऽपि 
निष्पितः) गोपिकानां श्ुस्यववारत्वाद । वथा ! काचिद् दर्वम्- 

३ 
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स्यादिर्ूपा मुख्या श्रुनिपघुकरं खक्र्मणापघुमषशषवतद्िषयक तारं 
जीतान्मान दृष्टा करूणाक्रन्वखान्ता तस्य दृष्णमङ्मं ध्यायन्ती, 
फूषिर्भुवाचकः रइब्टो णश्च निदटतिव्राचकः # तयोरैक्यं परं 
घह्म कष्ण इत्यभिग्रीयनं इत्युक्तस्ते, कृष्न षञिदानन्द खष- 
पेण प्रबमह्मणा स॒ङ्गयसमिन्नसं ध्यायती त्ामिपायत्रती मिवेगा- 
नन्द् त्परात् परम मःस्फदन भस्थ.पितं प्रेङितं दूतं कलयसे 
वक््यमाणमन्रेवीत् । जीवास्मनः प्रियपस्थादिवसम, अनन जेना. 
त्नादुपविदय नापप व्यरतरर्णति श्रुनिनिद्धम् | श्चुनिषूप- 
नायिकामङ्मानन्दानुमवाय ब्रह्मणो जोपरस्ममात्रन दुनसवमयमन्त- 
व्यम् । तथाच श्रुनिः- दपं श्यं प्रनिष्पो बभु तदस्य रूपं षर. 
तिचक्षणायति । इदं ग्ह्यमाणं वाक्ये परियपस्थापिनं दूतं कयि. 
त्वाञ्रध्रादिच्यपि द्रष्टव्यम् । यद््रवीत् तदुदाहरति ॥ हे मधुप, 
पाताद्कमनुतुखयविषयरसपानपरायण | यद्य सं कर्वृलभेक्तृल- 
चिनिमुक्तः पसचिदानन्दवहतथापि यत्नस्यकरादन्परम्परां भः 
ष्ःऽसि तत्वं न जानस्यमनेह्रं लां बोधयामीत्याश्येन ह ॥ है 
फित्व्न्यो, सत्त सत्तां प्राप्य समव तत्तद्विषयस्ुलन्पमधुखवा- 
न् मद्रप जन्मनरणा.दछप्नणनंपारानख्जालापाछ-यां क्षेप्तुं भ- 
वत्सरात् परमशटस्य वितेष्य वन्यः । तथाच तत्त.दासम्य.व् त 

यि संपारो, न सत हति भतः) नतु संमारापाद्कराऽन्तःक्ररण- 
ताद्ारम्याध्यापत का हतुः, कथन्न स्रस्वरूप्पा प्ररतिचेत्तञाह ॥ 
मा स्यृशेति ॥ त्रस्ुतः स चरिमुणःस्यक्रमायापतिः परम.सेव ल, 
हवपल्या मायाया, अङ्धत्र स्पृषएवानति तदधीनतया वत्पादमरहा- 
रास्पद्तां गनाऽमिः तेन चःन्न'करणाध्याभन सटतिमापन्ञोऽति। 
क्ीजनो यथा स्वाभि निरोधःय के ्करपदि दुर्दशां भजते दरत् । 
पतम्पति तव पाक्षच्छास्ति चेत्तदि चदङ्धि मा स्पृशेत्यर्थः । थाच 
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श्रुतिः-द्रा सुपणा सयुजः सखाया समानं दक्षं परिषस्वरजनि # 
तयोरन्यः पिष स्वाद्रच्यनन्नन्नन्यो अभिचाकरीनि । अज्ञाः 
मेकां लोहिनशज्छङ्ृष्णाम् । अजो ह्येको जुषमाणः ऽटुश्षेत इत्या- 
घा | ख्ीपुरुरददेहनादालम्पःध्यासपपि तद्वरणस्पशेमाहान्म्या- 
देष भ्राप्नोऽदीयाश्यनाह् ॥ कुचति ॥ कु वाभ्यां वन स्फुरन्पालाङक- 
ङ्ङु२.४्यां इपश्चमिश्चःपडःसनस्तदत्यन्तव्रेलक्षणोऽपि पएतत्छघा- 
त्य एवाह रेति हातबानतीर्यथैः । वहि वदथीनत्वनिदत्तो क 
उपाय इतिचेर् तत्रह ॥ बहसिति ॥ स मधुपतिभवःस्तन्मानिनी- 
नां तसदयग नं बद्येष प्रमाणं ताचिकमति प्रतिपाद्यस्ेनास्ति 
यातां ता, चन्छमस्यहै बह्यास्मि, परह्ञनं ब्रह्मत्यादिकानाम् । 
यद्रा तव परामःण्यवतीनां नास्माकं भरस्रदं वहतु परस्यगमिन्नं पर 
मासान पमेव सखः श्रुतयः प्रनिषादयन्मीति सववेद न्तवाकव- 
समन्दयव्रधारणणश्पं पतःदं धारयतु । नन्वह्पङ्गप्य संप्तारिणो ममं 
कयं समस्नश्ुनेनात्पयत्रिषयनेतिचेत्तचःह ॥ यदिति ॥ यद् यस्मा- 
त् सदेवासि। उशब्टोऽवध्रारण । सय्यदल्पङ्ञस्देः, परमेहवरे सै- 
जञ-पदिर्मायिक्रत्वात सिदानन्दरूपस्तं, तत्स्वरूपं ब्येवासाय- 
ऽ: । भरतादोऽपि न बास्त्रोऽन्यथा द्ैनापतेरिस्याशयेन परसादं 
विशिनष्टि ॥ विडम्ड रमिति ॥ यथा त॒व जीवमान संसरणं विड- 
स्यनमनं तथा स्पात्मबोधाय स्रार्मङ््ुःतनान्पयांऽरधारणमपि, 
यक्नानुरूपा बछरिति न्यायादिन्पाक्षयेनाहं ॥ यस्य दूतस्त्वपी- 
दक् ॥ यस्य सदरूरस्य ब्रह्मणः खरूपमूनेऽपि त्वमर् । ईक् अनु- 
करणम्ेणं दनो, न बस्टुने इयर्थः ॥ १२॥ 

नतु मदन्यया पेयस्या पियो पयुरायां रमत इति केन प्र 
भागेन श्रीमत्या ज्ञातम् । भयक्षिगोनानुमानेन, किंवा क्षब्देन । 
नाद्यः । अयोग्दत्वात् । न द्वितीयः । धूरीपटङे धूमच्पवव् 



< श्रमस्गीतग्याश्याशङ् । 

धमशरुनिष्सवामाविकलौ रित्ये तादशकुङ्क्ुमरोहित्यश्नमाव् । नं 
ठृदीवः । अनापुबाक्यस्याऽ्रमाणत्वादयथा्वादि नो ऽनाएखात् । 
तस्मात् सप्रदा स्वत्सङ्पध्यानपरे, खद्रेऽपि लदन्यस्ीसमागम- 

रदिते,द्िरहव्याकुरुखान्ते परमेष्ठ शर प्रजराजनन्दने करमभक्तव। 

भगवसिवायाश्वरणतयेजं द्रष्टु समष्टं च कदाहयाऽऽमते पयि च 
किमित्येवं दाका आरोष्यन्त इतिचेत्तत्राह् । 

सछ्दधरसरधां खाँ मादिनी पाययित्वा 

सुमनस इव स्यस्तत्यजेऽस्मान् मवादक् ॥ 

स्चिरति कथं तत्पाद्पमं तु पा 
ह्यपि बत हृतचेता हयुतमष्टकजलयैः ॥ १३ ॥ 

सकदिति ४ असङ्कस्यायनेऽपि हत्पेयाक्षाया अनिरलादं 
हदुपङारतिरोषनाय प्रहत्तवाद्रा, सठरदित्युक्तम् । अधरपुधां 
सङ्व् पाययित्वा सयो ऽस्मंस्वत्याजाउत्छृष्वस्तुलभनिश्वयं विना 
पूवधिद्धं बस्तु केनापि न स्यञ्यते } परयोजनमनुदिक्य न मन्दाऽपि 
श्रवते इति न्यायाद् । थाच त्यागान्यथाऽनुषपपस्येदं करष्यत 
इत्यथाप त्तपमाणेन मयेदं ज्ञातमिति भावः । नतु यः सुधां ए- 
ययितवा गच्छति सत किञुपाहस्भविषयों भवति । पिपासितस्य 
जखमपि पाययिला यो गच्छति, तङः स सवदा स्तूयत एव, न 
तु निन्दत इत्यपि क्षङ्कानेन निरस्ता । शष्ककाष्ठैयो दहति तद- 
पेक्षया आद्रेगामयेन यो दहति सोऽयन्तदुःखप्रद इति न्यायो- 
भत्र घटते, न तु खदुक्तस्तथाच मरणदुःखाननुभवाव, घुषां पाय- 
पिला गतो) न त्वस्मदुपकारार्थ तथा कृतवान्, येन वदस्ववने- 
ऽस्पाकमङवहतादोषः स्यादन्यथा पुनः पुनस्तत्पायनं यस्यायं च 
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न कुर्यादिति । अधरपदेन जातितोऽपि बयं चंता इति ध्वनि- 
तम् । नन्वेवंविधा सुधा किमयं मवतीभिः पी)त्यशङ्कानेटस्यर्थं 
बलःत्कारः चितः । ननु तदर्थं सन्तापो न का्स्तज्ाहं गलरेदं 
कथयिष्यामि} सच श्रुतवतां सुधां कनकपातरे निधाय येष 
यिष्यवि, यां पीला वृप्ना भविष्यथेति चेत तह ॥ घां खेन 
हानं विना तद्धररूपपात्रं विना च पातुमयोग्यामू् । अधरवियागे 
तु तस्याः सुधात्वमेव नश्येदिति भावः । नन्वरभ्यवस्तुनः स्पृहा 
न युक्तेति विचायं खस्थचित्ता भवतेतिचेत्तत्राह ॥ पाहिर्नी वि- 
वेकं नाशयिता दुरन्तखलसोस्पादिनीम । नतु युष्माकं कचिहोषं 
षष्ट तेन त्यागः तः स्यादित्याह ॥ छुमनस इति ॥ सु- 
मन्त इवास्मान् स भवाद् तत्याज । तथाच खमरकन्नकमारती- 
त्यागे यथा नास्ति तासां कशिदोषस्वथा साधुमनसां तस्समा- 
नामस्माकमपि । वथाच खस्थाने स्थितत्वाद्रयं भालतीततमाः, ष 
ठ अन्यन्न गवलाचञ्चलो श्रमरसम इतीदं भस्यक्षमेव, न तु क- 
सपनेति भवः । अत एत्र सद्यस्तत्याज । एनेन, ननु भवतीभिः 
कुतो न धृत इत्याशङ्कापि परिहृता । यथा लं मालतीभिधर्तुमक्ष- 
क्यस्त्द्रद तिचञ्रस्यातिबष्िष्ठस्य च वस्यास्माभिर्षतुमक्षक्यतवा- 
ठ । यश्पि च्रमरः पीत्वा गच्छति, भगवांस्तु पाययिला गत इ- 
ति वेषम्यं, तथापि तादशत्यागे इष्ान्तामावव्यज्जनार्थं त्यागमतरे 
चमरो दष्टन्तीकृतः । तथाचाधरसुधासम्बन्धालातिश्रष्टाना, त्दा- 
सक्तचित्तताह्ोकिकङ्त्याऽयोग्यानां, विवेकनाक्षाव परलोक- 
साथनप्तम्पादनाक्षमाणां तेन गतत्वादाङम्बनविधुरार्णां, न पूर्व- 
सिद्धसामग्री, नापि प्रष्रतिरि्युभयतो चरष्टास्तेन वयं कुता इत्यस्प- 
छृतं उपालम्भो नेष्यामुरकः, किन्तु यथाथ एतेति तमेष पक्ष- 
पातं विहयेदं विचारयति । यद्यपि परितो्रमणमधुरमाषणसहाब- 
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स्थानचुम्बनरया परतादिना वतपद्लसाद् भव्राहगिति वदान्त 
सेन भवानम्पामिरूपात्तस्वथापि वे ततादपरषपाप्तया बुरुक्षा- 

निदस्यभावात् सुमनसस्स्यागे न भवानुषाम्भविषयः । पधुपनेस्तु 
हुषःमययरनया रसःसरपिन्नावियुरस्य सुमनसायस्माकं लवागेन 
दुःखदानययुक्तमेवातो स्वयःऽपि तस्मिन् कितवे बन्धुना न विधे 
येनि भविः । नतु भगवान् पत्रीः प्रत्येवत्रिध एवातो नोपःटम्भ- 
य्यः, खयाव्रस्य दरनिक्रमणीयसःदिस्याश्यःह ॥ पश्चा क्ष्मीः 
परमच दुरा तत्पाद कमलं कथं मेवन।नयाच नत्पेतरं तत्न्िधौ स्थिता 
गृह्णानि, अर्मस्तु स्यजटेधनो नेक िव्यभावोऽपि तु व्चरादि- 
दोपग्रानेतव्र॒प्रस्यक्षेणोपरभ्यमेऽ श्व (रडिरोमःणरःपे तदुदूत^स्सं 
तानपडङपेतुमक्षक्तोऽ.4 ति भः । नारायणत्तमो गुगेरिति ग्गो. 
क्तिमनुखर, श्रयत इन्द्रा शञ्वदव हनि पूर्वं यथोक्त तद्रदिदः 
युक्त पनि द्रःव्यम् । यद्रा कताःदम रणन व्यक्तमेव तेस्य श्री. 
मद्िष्णवतःरतेत्यभिमेव्येदम् । यद्वा, ननु स व्रञ्जकश्चत्त ई ल्मी 
कुनो न वरखितरसस्माव नद्र्शकःरहतुभूतमवाज्ञ नमव युष्पाकं 
नास निचेत्त्!ह ॥ प्रति ॥ तत्छनमेवापकारो ज्ञानः मन्ननृष्टातुं 
जप्यः! स सस्पाभिरते ज्ञनः | वयमिप वष्टु यगकःशस्या 
ऽङब्धरसरादिदार्नी तस्या दूरचरत्वादतस्त्वयेव करणया तन्न गर्वा 
तां पृद्राव.गत्य बक्तव्यः । प्रतु पकार ज्ञःनोऽपि अष्मा 
भिरनुावुपक्चश्यो यतः सा पद्मः, पदि चरण मतीनि तथा दद् 
ऽभिञ्घनयाऽवस्थिना । अस्माकपपरे चरणःमदो भुःपभावो त्रा यदि 
भत् तदा वत्वारश्यं सयःन््.न्यथेनिभावः । एनन लक्ष्स्यव्नारा- 
ऽप्रमिद्धेः कथमवयुक्तमिनशद्ानिरसाय वत्र भरमाणपप्युक्तम् | 
तस्या भगरन्तं विना क्षणपराच्रपाप स्थादुमसक्ततवात् । अन एव, 

दरिचरतीावि उत्तैमानापदेश्षः । यद्रा, मनु यदि तस्मिन् दोषगन्धो- 
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ऽपिचेद् भत्रता चतुर्िरोमणिभूता ब्रह्मादिभिरपि भाथ्यमान- 
पदपश्चा पञ्चः कथपनैज्ञं तत्पःद्पञ्चयेवा परा स्पादित्याश्चद्या- 
ह ॥ परेचरलति॥ तुः विनर्के । चवरुशिरोमणिभुनेन तेन त. 
यामूगायास्वस्याः कर्थं निरन्तरः सम्बन्ध इति तु त्रयनविन्च 
त्यथः । क्षणं विवःय्ऽन ज्ञः सेत्याह ॥ ह्यर्पति॥ अपिः 
सम्भृःवनायां, बतेनि खरे, हिः प्रिद्धो । उत्तयश्ं कस्योतचमशश्ः 
शखिसन खानस्य जस.मसवङ उन्तानप्रचोभिह। चेन यस्भाः 
सा । नथःपेनद्रवनःन्यनयरकर्नस्यडदृष्यैतर सेव्रन इमौ न.सद्र- 
द्भिङ्गेनि भावः । उतमद्छःकस्यतर जस्मरति वा । यद्रा, उत्तम- 
शाकानां नारदःदनां जदौपरवनैः खपक्षस्थःपनपूरकपरपक्षनि- 
रकरण स्यङ्थातिशपैरिति बा । तथाच तद्षानुद्धावयन्नी परमा- 
णानां वरद् भुमिः पुल्येलेपद्विमिषैखस्करेण स्वमने भ- 
वेदवा मनी परिचरति प्रनि्ठनैरयुक्तं ययुक्तं ममैयुक्तमित्येव 
मन्यन इनि तद्धक्त क्तयुद्त्यः रक्ष्याः पराजय इति मात्रः) अ. 
स्मिन् प्त प्रेजदण दणि: । पाययिखा तत्याज भवामीति 

प्रमोः साल्यानदयत्रचःपर्याक्रनज्ञस्रादैः प्रतिपादनात् । उत्तराः 
द्धन खस्य बिचक्षणताऽभिव्यकतेश्  वदुक्तं- पथार्निदेयतःकश्ा- 
ल्य वाप्रयःदयुपपादनात् # खप्रिचक्षणतान्यक्तिभड्यं स्यात् पार 
ज.ट्पनामेन ॥ 

उद्धवपक्ष, हे अधर, अं वासुदेवं धन्वनां यादत्रानां पध्ये 
मुख । यथा श्रीविष्णुः सुपनप्ता दमान् सुधां पायया खां 
मोदिनी करूं नत्यःजंत्थाश्रीकृष्णः, अपरया ख.मस्मान् पाव- 
वित्मा अस्ास्नत्याज) मवाहर् भवदवयतादिषदश्ावयदादि मान् । 
अन्यत् समानम् ॥ 

शरुनिपक्ते, पायाङ्नक्रस्पर्शान् सं प्रसारी, वदस्पक्षादीश्वसो- 
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ऽपंप्ारी वया सेग्यमानपादपञ्च इत्याह ।॥ सदिति ॥ हे अधर्, 
तच्चरणपिवनादनीश्वरस्श्रान्त्या निकृष्ट । अनीशया क्ोचति युष्ठ- 
पान इत्यदिश्रुतेः । स परमेश्वरः सकलजीवरमोहकरी मोहिनी 
प्रायां स्त्रां छुधां सत्तास्फवछक्षणां कृत पायया स्वां खा- 
धीनां मोदहिनीमिति वा वस्या । जहत्यनां मुक्तमोमामजोऽन्य 
इत्या दिश्चुतेः । इवशब्दः पायने त्यागे च सम्बन्धनीयः । वयोर्वा- 
स्तव्रस्वाभावाव् । असरुभिमी प्रमा यस्य ष शद्धियजन्यतन्तद्िषयक- 
यथार्थसङ्वानवानसुमस्तस्य सम्बोधनं हे असुमेति । असूुपरुक्षित- 
संयान आत्मलभमा यस्येति बा । अस्मान्न वस्या । यः सवज; 
सर्ववित् प्प्रस्य वशी सवस्येश्षानः, मायिनं तु महेशवरमित्यादि- 
मिरस्माभिः प्रतिपाद्लं न जहौ । वं व॒ देहादवात्माभिमानं कृता 
ऽस्मततिपाद्यमास्मस्वरूपं विस्पृववानषीति भावः । नन्वहमनीश्- 
रत्वेन तस्पादस्यन्तविलक्षणघ्वाद्नोपाटम्भयोग्य इविचेत्तत्रःह ॥ 
भवाहक् भवदपखः स, न तु वस्तुतो ऽत्यन्तविलक्षण इत्यर्थः । स- 
युजा सखयेत्यादिश्रुनेः । नतु स यदि पायां त्यक्तर्बास्व्िं कथं 
कष्मीरूपेण सा वत्पादपञ्ं सेवत इति शङ्कते ॥ परीति ॥ नन्व 
हुः । सपाधत्ते ॥ अपीति ॥ बतेत्याश्च्ये हृतचेता वक्षीकृवचित्ता 
सती उत्तमस्य शछोकजस्पैः यशशःकीसेनादिभिस्वत्पादपद्ं परि. 
चरति ¦ स तु सषदोदासीन एव विष्रतीतिमावः। यद्रा, ननु सा 
तस्मिमनेवास्ति । अधिष्ानाव पृथगारोपितस्य स्थित्ययोगादित्या- 
शाह ॥ प्रीति ॥ स्वयं छक्षम्यादिरूपेण परिणता च सती 
तत्पाद पञ्च, रतेत्या श्च । कथन्तु परिचरति । बस्यास्तत्परिचरणस्य 
चानिवाच्यलासद्विरुद्धस्वभावत्राश्चेति भाः । वद्र, विपर्यये बा- 
धकपाह् ॥ परति ॥ न हि मायात पद्मा परिचर्यतोऽत्तो नि- 
पाय इति भादः ॥ १३॥ 
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एव बटूषोक्तोऽपि पादं स्थष्टुमेव प्रहततस्तवश्च सकोपनया प्ाक्षप्नेन 
पादेन ततोऽपय्त्य बहूधा क्ञङारानकरोव् । तान् श्रुत्वाऽस्मल- 
सादकमिाय कृष्णे गायतीति मल्वा आह ॥ 

किमिह बहु षडङ्घ गायस्षि तवं यदुना- 
माधेपातिमगृहाणामश्नतो नः प्राणम् ॥ 
विजयसखस्खनां गीयतां तस्प्रसद्धः 
्षपितक्चरुजस्ते कत्पयन्तीएटमिष्टाः ॥ १४ ॥ 

करिमिति ॥ हे षडङघ्र कि किपर्थं गायसि) ननु व्चरको दोष 
इतिचेन तजाह ॥ इहेति ॥ अत्र शोकाविष्टे व्रजे रुदतां सन्निधौ 
रोदनमुचितं, न तु गानतिति भावः| किञ्च, यत्न मानमेवायुक्तं 
तत्र वड गायसि । किच दुःखोपकमोपयुक्तं गानमपि छृतं चेन्ना- 
स्ति तःदशोऽपराधस्तवं तुक्षतपरि क्षारं निक्षप्वुमुच्वोऽसीस्वाहः ॥ 
यदूनामाधेपतिमिति ॥ न तु गोपिक्रानामधिपतिम् ! तथाच रोदनं 
गानंवा यदि ते कतैव्ये तहि मोपिकाधीशसस्वन्ध्येवाच कुरु 1 
सम्भस्यसो यदुपतिरित्यभिपरत्य मायसिचेत्तिं यदुवरास्तवेषं विधा- 
स्यन्ति, न स्चत्याः । अतस्त मता तत्सन्निधावेव गान इवि 
ति भावः । चतुष्पात् पशुं विवेकशुन्या भवति । त्वं तु षट्पा- 
दिति साद्धपशुलाव स्थानास्थानविवेकतरिष्ुरसातच्था करोषीति 
ध्वनयन्वी सम्बोधयति ॥ हे षडड्घ इति ॥ यद्रा, यद्यपि द्रानं 
भवतीनां दुःखजनक तथापि गानस्वमावी ऽहमन्यत्र गन्तुमशाक्त- 
स्वादते गायामीतिचेन् तत्रह ॥ हे षडड्पे इति ॥ द्विपादपि 
बहु दूरे गन्तु शक्रोति, चं तु षट्पदसादन्यत्र किमर्थं न गच्छनि, 
क द 

किमित्यस्मदृदुःखंदानाय भटत्तोऽपीति भावः । नतु व्रजे तस्य 
न 

मेमातिपादहमपि व्रजं दष्ट पसन; सन् मायापीहिचेत्तत्राह् ॥ 
(; 
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पुराणम् ॥ प्रेमातिरेकस्तस्यास्मामिवैहुकोऽतुभूतो, न खया वणे- 
नीयः \ सकपरेव तत्पीतिः स्थितेति भाषः । यटा वाषकाङं स 

इह स्थिवस्तावत्काटं तस्य प्रीतिरासीनाधुनेति भावः । यदित 

ज एव गानं पया कनेव्यमिति ववाग्रहस्तर्हिं यच्च स्थितस्य त्व 
गानक्ब्दो ऽस्पत्कर्णपथे नावगाहते त स्थिरा गान कुर्वित्याह ॥ 
नो ऽस्पाकपप्रतः कि गायसि । कुन इतिचत्तत्राह ॥ अग्रहाणामि- 
ति॥ न गृहे ग्रहमित्याहुगदिणी गरहमुच्यत इत्युक्तखाद् अग्रहणी- 
नां तेन स्यालितगहणीमवानाम् । तथाच दुःखितानामस्माक दुः- 
खदनितव को लाभ इति भावः । यद्रा प्वैश्वरस्य भगवतो यहू- 
पतित्वनापि मानं तच्छबणं च नातुचिवमितिचेत्तव्राह ॥ अयृष्ा- 
णापिति ॥ खं खा गायसि ? कि बाऽस्मद्थंम् । नाद्यः । यतो 
वयमथरहास्तेनैव त्यालितपूरश्रहाः खग्रहे च न स्थापितास्तस्मा- 
व्छग्रदभगवदृगृहविधुरार्णां मामं उपविष्टानां चणकमुष्टिमात्रभिक्षा- 
द निऽप्यक्षक्तानामग्रे गानक्रतुस्तवर करि फलं तेस्स्यवि । स्वां अ- 
प्यवरतरिधा इति बोधयितुं वहूबरचननिर्दैशः । नतु युष्मस्सादरभ्चै- 
युष्मद ङ्खो रीण्णजीणेवसनमालाग्रीवीदादिभिरेषाहं ृतङत्यो भवि- 
ष्यामि धवा ठमप्स्यापीति चेत्तत्राह ॥ पुराणमिति ॥ भगवतो 
वहुधा टषटवाच्छतसाचच वद्वानस्य विस्मयकारित्वाभावादुक्तं फ- 
मपि दुरैमम् । नाप्यत्र तद्गाने हव कथिदधमेविशेषः । अस्माकं 
तेन घुलापप्निः । पतन द्वितीयः पक्षोऽपि निरस्तः । वच्ह्वण- 
स्यानिष्टापादकलात् । श्रवरणादिनैवेदशभापकलेना ऽनुभूतस्य 
संबन्धिगानादिकमिवः परं वयं न श्रोष्यामः इतोऽधिकफलखादक्ष- 
नेन पारिकेष्यात्तेन खरूपनाशम्यव संमाविवलाद । स च ख- 

श्प सति भगवान् कद्ाचिसाप्येतेत्याक्ञावतीनामस्माकपनिष्ठो ऽतो 
नास्मदथमपीहेद् तव सानपिति । अथ मन्द्ञह्कारान् कुर्वन्तं खिक्न- 
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चित्तं मला, भो रमर मा विषण्णो मव, विवेकशुन्ये गानोपजी- 
विनि न वयं कुप्यामोऽपि तु वव पराप्टयुपायं बदाम इत्याक्ञयेना- 
ह ॥ विजयेति ॥ विद्रोषेण जयते स्वत्किर्षण वर्मेव शति विजयः 
श्रीडृष्णः स चाऽसौ तव सखा चेति विजयसखस्तस्य सखीनामे- 
वाग्रतस्तस्य प्रसङ्गः अस्पत्यागपूवैकपुरखीवर्यवावाक्छन्दर्भो गी- 
यताम् । तत्ता इष्टाल्तेन संमानिता; अस्मद् दुदैशापूर्वकवस्सोभा- 
ग्यगानेन तया वा समानिताः सत्यस्तवेषटं विशेषतः करिष्यन्ति । 
यद्रा कामयुद्धे विशिष्ठ विगतो वा जयो यस्यसः । स चाम्तौ 
सख। चेति तथा तस्य सखीनां पाप्चजयपराजयानामग्रतः सुरतजय- 
पराजयनिरूपकपदसन्दर्भो गीयताम् । यद्रा भ्ङ्कष्ठो जय एव पषखा 
थस्य तस्य सखीनाम् । तथाच ता पवम्भुतास्तस्य स्रख्यो, वयं 
त्वेकनिष्लान्न तथाभूता इति, अतर परोचनार्थं गानं नापेक्षितमिति 
भावः । यद्राऽनवच्छिन्नमगवद्धयानरन्धसावैज्ञतया मवी ठदामन्तो- 
ऽपि भूतवननिर्दिष्ठः । बथाच विजवस्याजुनस्य सखा विजयसखस्त- 
स्य सखीनां हरणाहदिना भा्चव्यानाम् । कल्पयन्ति कल्पयिष्यन्ति । 
यद्रा इन्द्रादिकृतगवेन्द्राभिषेकमारमभ्य श्रीङ्रष्णस्य गोविन्देति ना- 
मथेयं यथा पतिष्ठितममृत्तथा स, सो ऽज्ञनस्तव सखा भविष्यति स 
च खया पानीय शइवीन्द्रोक्तिमारम्य चिजयस्तखत्यपीति वदमि. 
पायेण भगवति तच्छब्दः प्रयुक्तः । तथाच दिय एव वलिया 
रस्तिकाशेस्यतो गायकेन पया तत्सन्निधात्ेव गानं विधेयं, न तु 
पुरुषाणां समीप इति यदि तवाभिपायस्तष्ि विजयसखसख्यो य- 
थाोक्तलक्षणलातच्ङ्कवणाधिकारिष्यो, नेदानीं वयपिति माषः । 
अपाप्तपुरूषायस्यान्येषटतपादनानक्तलाव ता एष छञ्यपुशुषार्थता 
ता एव तवेष्टसंपादनायारमिस्या्रयेनाह ॥ क्षपितेति ॥ कामयुद्धे 
गाहालिङ्कनेन कटिनमावं पाप्रेन हस्तेन वा मदनेन क्षपिता ना 
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शिता कापकरतङ्कुचषीडा यासां ता इति सकटाक्षमुपदामः। अत्र 

विजरः । वदुक्तम्- उयक्तयाऽसुयया मूढमानमुद्रात्तटीख्या # 
अं द्विषि कटाक्षोक्िपिजरपो विदुषां मत इति ॥ 

उद्धवपलते, हे बहुषदद्यये पुष्करमालानोरमाज्ष्टानां वहूनां 
षटद्श्रीगां तस्छन्निषो विच्यमानलाद् बह्वः षड्धा यस्य सं 
तथा । समानमन्यत् ॥ 

शरुतिपक्षे, नतु भक्तेः परपेश्छरपराधीनतवणनमनुपपन्नम् । 
परमव्द्द्धिः सांख्येरीश्वरमनङ्गीद्चय चिगुणालमिकायाः प्रधाना- 
ऽपर्सज्ञायाः प्रतेः खतन्त्राया एव जगत्कारगणल्राभिषानात् । 
नच चेतनायाः प्रङ्कतेः स्वतन्नाया जनगक्तारणल्मनुपपन्नम् । व 
देक्षतेत्यादिश्रतौ जगत्कारणस्येक्षिदेवश्रवणादिति वाच्यम् । 
अचेतनेऽपि पधाने चेतनवदुपचाराव् । इष्टो छचेतनेऽपि कूरे, 
कूं पिपतिषतीति चेतनवदुपचारः । यथा छोके चेतनो देवद ता- 
दिः स्नाखा भुरा चापराह्ने रथेन नगरं प्रवक््यार्पीत्यरोच्यन- 
न्तरं नियमेन तथेत प्रवरैने, तथा प्रधानस्यापि पहदाद्राकारेण 

नियमेन प्रवतैनाव् व्र चेतनस्वोपचारः । तत्तेज एप्त ता आप् 
पेक्षन्तेतिवव् । जहत्येनापिस्णादिश्रुनयस्तु मुक्तजी वपरास्तस्मात् 
कथमुक्तमीरवरः सगाचर्थं खशक्तिभूतां प्रकृतिमधितिपएवि जहा- 
ति चेति चेत्तचाह ॥ किमिहेति ॥ श्रोत्रं चक्षुः स्पेन च रसन 
घ्राणमेव च #* आधिष्टठाय मनश्चायं विषयानुपसेवत इत्युक्तमनः- 
घष्रानि इन्द्रियाणि अङ्घ्यो गपमनागपनस्ाधनानि यस्याल्नः 

स॒ षडङ्धिस्तस्य सम्बोधनं हे षटङ्र। इह खखरूपभूतपरत्रद्यो- 
पलान्पिप्ाधनेऽधिकारिदरीरे ऊनां न्युनां जडात्मखादपसं भू- 
मिरापोऽनलो ब्रायुः खे मनो बुद्धिर च * अहृङ्ार इतीयं म 
भिन्ना प्रकृतिरष्टधा # अपरयमितस्तन्यां प्रकृति विद्धि पे परामि- 
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ति भगवतोक्तां बहुखतन्त्रेषमित्यादिना पुनःपुनरच्छृष्टसरेन यद् 
गायसि तत्राप्यस्माकं श्चतीनामग्रतः श्रुतिसिद्धान्वसरेन तव कि, 
न किमपि। वद् गानपयुक्तभिति यावद् । इह श्रु तिमस्तकेषु जडेन 
रतिषादितामिति वा । तर्हि कि युक्तमितिचेत्तत्राह ॥ अधिपतिमिति 
हे अ वाभुदेवाधिपतिं भङृस्यथिषटठतारे तत्सत्तास्फूिभदस्वेन 
ततोऽपि पुरातनस्वात्पुराणम् । अं वासुदेवे गृहाण 1 अयमथः } स 
य एषोऽणिमा, एेतदारम्यभिदं सवै, तत्सत्यम्, स॒ आत्मा तन्तवम- 
सि उवेतकेतो इति पङ्कस्य जगत्कारणस्यास्मसेनोपदेन्लादनास- 
भूतायाः प्रद्तेने ख्वान्त्येण जगत्कारणतें श्रुतिसिद्धम् । उदा- 
ह्वदष्टान्तेष्वपि सदथेष्ठितस्वपरयुक्तयतेऽक्षिदसमतः प्रकृतितः 
न्यत्रादस्य श्रुखनमिमतताद् सदनुस्रणे तया न कार्यमिति यः 
स्वकारणं भगव्रान् बादुदेवः स एव स्वं नान्योऽतोऽदहमव वासु- 
देव इति खवाससरेन तं गृहाणेति संवोधनाश्षयः । यद्रा अधिपनौ 
परा भरमा यस्य मत तस्य सम्बोषन, हे भाधेपतिम। तथाच श्रुतिब- 
हिभूतं मतमुपेष्य सर्वानथेहेतुमायातरणार्थ तदधीशविषयकप्रपापेव 
सम्पादय । देवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया # मामेव ये 
प्रपद्यन्ते प्रायापेतां तरन्ति त इति भगवद्रचनादिति भाव; आसा 
वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः. श्रोतन्यः 
श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तन्यश्चोपपत्तिभिः, सततं कीतेयन्तो मामि- 
त्युक्तखाव् पाप्तयुपायं श्रषणादिकमाह ॥ विजयेति ॥ ब्रह्य ह देषे- 
भ्यो विनजिभ्ये ब्रह्मणो वा पएतद्िनये पहीयष्वमित्यादिश्चुत्या बि- 
दोषेण जयो यस्य स विजयः प्रमास्मा । पयुजा सखायेति श्रू- 
स्या तस्सा जीवास्मा वस्य सम्बोधनं हे विजयसखेति ॥ नो अ 
स्माकं ससीनां, यते वा इमानि मृतानि जायन्ते, आनन्दाद्ध्येव 
खल्विमानि भुतानि जायन्ते, सदेव सोम्यदमग्र आसीत्, एकमेवा- 
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द्ितीयं,सयं हानमनन्वविज्ञानमानन्दं बरह्म,अद् द्रष्टु अश्रुतं श्रोतृ 
अपतं पन्त नान्यो ऽतोसति द्रटत्याय्यानां बस्मिन् परस्यगमिश्ने परमा- 
तमान भरषङ्कः समन्वयो गीयताम् । तस्य पखीनमस्माकमिति बा 
[रजय प्खलात्तेदमेवाचितमिति सम्बोघनाश्षयः । तस्रसङ्ग वि- 
शिनष्टि ॥ क्षपितति ॥ कुरितं चरति अनयहेतहङ्करा्यासना 
परिणमत इति कुचर अज्ञानम् । तस्माजातः सर्वोऽपि संसारः 
कु रुजः । क्षपितो नाशितः समुखः ऊुचरुजो येन सः । एवं 
संमानिता उक्तपख्यस्तद्गानपरायणस्य ववेष्टं पाक्षं कल्पयन्ति 
प्रतिपादयन्ति । तरति शोकमात्मवित्, बरह्मविदास्नोति परं, ब्रह्म 
वेद् ब्रह्मेव मवतीत्यादिश्चतेः । वर्तमानापदेशेन मोक्षपराप्ः कार- 
न्रपाध्यसं वारयति । अत्र ब्रह्म समहनुते विमुक्तश्च पिपुच्यते 
बरहमेव् सन् ब्रह्माप्येतीत्यादिश्चुनेः ॥ १४ ॥ 

नतु भो मानः! चातुरय॑प्तामरमूने मथुराख्ये पुरे क्षत्रियाङ- 
नानां स्वस्वरान्तःपुरेऽस्थितानां दर्शनस्यापि हुरमलाद्धगवतश्च 
सद्ासक्तचित्ततरेन सां चिन्तयतस्व द्वियोगेन विहृखवया बतमान- 
साच्नासो यथोक्तोपारम्भविषयो ऽतः प्रमीद् । तदतुस्मरणोतथ- 
मन्पथाविष्टमानमेन वव पियेण लल्सादा्थपेवाहं म्रेषिषः । ख- 
स्यपतादमप्याक्रण्यं तस्य सुखं मविष्यत्यतस्तदुपरि करणां कुर्वि- 
त्याश्षश्य करमर्द नशिरःकम्पपूतैकं सेष्यमाह । 

दिवि मुत्रि च रसायां काः सखियस्तद्दुरापाः 
कपटरुचिरहासष्तरिजम्भस्य याः स्थुः ॥ 
चरणरज उपास्त यस्य मृतिवयं का 
अपि च छरूपणपक्ष हयत्तमष्टोकशब्दः ॥ १५ ॥ 

[4 

दिषीति। दिषि खर्छोकादारभ्य बह्मरोकान्तेषु रकेषु मुवि 
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पतभुव्रखेकि भूलोके रसायां मप्सु चावरे चकाराद्रह्यःण्डाद्धहि- 

रपि याख्ियस्ताः का नामतन तस्य दुरापा दृष्प्रापाःनका- 

श्नापि । वथाच खटोकादौ गनस्यत्रेव वा वदाकषणपरस्य 
सीमात्रमपि यदा न दृष्पापे वदा मघुपुरलीणां का कथेति भा- 

व्; । यद्रा तत्तष्ठाकस्थिता दृष्षापा अपि याः दियस्ा अपि त- 

स्यस्युः, नतु सखपनीनाप् । यनस्तद्रसीकरणसामग्री तरसन्निमो 
पुष्क वमेत इत्याशयेन ते विक्षिनष्टि ॥ कषटेति ॥ कपटेन र- 

चिरेण चारुणा हासेन च भ्ह्वजुम्भोयस्य,कपटेन रुचिरो हासम 
विजुम्भौ यस्येति बा । कपटयूवैकं यो रुचिरो हासस्तेनर्स्त्रिजम्भः 

स्थानादिसुचनपू्कं रत्यथमाकारणरूपो यस्येति वा । तथाचेवं- 
विधस्यन काऽपि खी दुदधैमत्यथैः 1 तदुक्त)स्थ।नं नास्ति क्षणं नास्ति 
नास्ति पार्थयिता नरः # तेन् नारद नारीणां सतीत्वमुपजायतन् 

इति } किञारोकिकमापम्री तस्य निकटे या वतैते तस्स खोकि- 

कमामण््ययेक्ै् नास्तीत्याकयनाह ॥ चरणति ॥ सर्वेरथांधिभि- 

रर्थ्यपाना विभृतिर्छक्ष्मीर्यस्य सखतः सापथ्यद्रस्तुमाहार्म्याद्रा 

चरणरज उपास्ते परमादरेण किङ्रीवत सव्रते } यद्रा अन्यास 

द्ीणां का कथा, परमस्ततीलरेन प्रसिद्धा नारायणाङ्विभूतिरपि 

तचरणरज उपास्न इत्याह ॥ चरणेति ॥ तत्नेवरंिधस्य तस्य नि- 

कटे वयं काः । विमूनिकोटिक)व्यंशादपि न्यूना ब्रजल्ियः क 

स्यां गणनायां स्थातुं योग्याः अत एव वयं तेन नाङरृष्टाः । एत्र 

सति किमस्पाखेवें कपटं कपुमागतोऽसीत्याक्ञयेन- हे कपरेनि 

सम्बोधनं बा । एवं खस्याऽयोग्यत्रमापाद्य परिहरति ॥ अ{पचात ५ 

यद्यप्येत्रं तथापि कुषणपक्षपानिनि दीनानुक्रम्पावति पुरुषे उत्त- 

मशछोकश्चब्दः प्रवरैते इति पसिद्धम् । तथाचोत्तपष््टोकशब्दवा- 
चयस्य तस्य दीनानामस्माकं पक्षपात उचिनः। यथाचेवरं भवेत् तथा 
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त्वयाऽस्मसियो वक्तव्य इति ! यद्रा यद्यप्येवं तथाप्युत्तमश्छोक- 
दाब्दस्तस्मिन्मिथ्येव परयुज्यते । कृपणपक्षपातिलरूपतलदत्तिनि- 
मित्ताभावान्। वथाच तच्छब्दयाथार्थ्य च यदि तस्य मार्थ्यं वर्ह 
स्मद्विषदीनजना दुःखमागरादुद्धनन्या इति भावः । अनया वक्रो- 
स्या विभूतिपाहैतख्यपेक्षया खस्थानमयजन्त्यो वयमेवा्तपा इति 
ध्वनयति । यद्रा यथः वयं तस्याऽगण्यास्तथा ऽस्माकं सोऽप्यग- 
णनीयः । कपिष्यामावाद्विर्याक्षयेनाह ॥ अपिचेति ॥ कृपणा 
एव तस्योत्तमश्ोकलं जरपन्ति, तदथमनुसन्धाय वदधीनाश्च भ- 
वन्ति, न स्वस्मारस्यः । निःस्पृहस्य तृणं जगदिति न्वायादिस्यथेः | 
अत्रोलसपः । तदुक्तं- हरेः कुहकताख्यानं गवेगमभितयेष्यया # 
सामूयश्च तदाक्षेो धीररन्नस्प इष्यत इति ॥ 

इदं पद्य युदधवपक्षऽपि समानम् ॥ 

श्रतिपक्षे- नतु ब्रह्मणोऽपि श्रुतिपरतिपाद्यलममङ्तम् । भ 
त्यक्षादिविषयपारानैष्रैववस्तुपभरतिपादने हेयोपादेयरहिते पयोजना- 
सावाद् । अत एव नेमिनिना, आम्नायस्य क्रियार्तादान्- 
क्यमनद्र्थानापित्याश्षद्, विधिना सेकरवबाक्यलात् स्तुव्यर्थन वि- 
धीनां स्युरित्यथेवादवाक्यानां विधिस्तावकसेनाथवक्वमुक्तम् । 
पन्वाणां चेषेसादीनां क्रयातससाधनाभिधायितन तक्तमुक्तम् । 
तस्प!दुपनिषदामपि कमापेक्षितकरतेस्वरूपदेवतादिपकाशनेन क्रिया- 
विधिकेषलखमास्थयमिति चत तजाह ॥ दिवीति ॥ स्वर्गादौ, काः 
आनन्दघनव्रह्मसंब्धिन्यो याः क्यः पतित्रतास्खीवत् स्वार्था 
तरिनाभूकाः याः स्युः तत् ताः कपटरुचिरहासभ्रविजुम्भस्य कमै. 
कर्तर्ुरापाः प्रतिपाद कतेन पाप्तुमशक्याः । रुचिरो हासभ्हविनु- 
स्मो पायापरमेषठिधिष्ण्ये यस्य कपरश्चासौ रुनिरहासम्हविजुम्भ- 
श्च तस्य । हासो जनोन्मादकरी च पाया, तदु्द्प्रिजम्भः परमेष्टि- 
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धिष्ण्यमित्युक्तलाद् हाप्रभ्हविजुम्भाभ्यां मायासत्योको गृह्येते 
भरूषिजुम्म इत्युपलक्षणं, छोकान्वराणामपि । रुचिरौ ख्यादिहास- 
भषट्व्रिजुम्भौ यस्येति वा । तथाच विचित्रवासनाकरान्तखान्तस्य 
दुःखामयाद्यासके कायैकारणसूते प्रपञ्चे सुखपतस्याचास्मकत्श्रा- 
न्तिमतः रूयादि विषयासक्ताचन्तस्य कमकतौः प्रतिपादन उपनिष- 
दां नास््युपयोगः । सदेव सोम्येदमभ्र आसीदासा वा इदमेक ष 
वाग्र आसीत्, तदेतद् ब्रह्मापूरतरेमनपरमनन्तरमबाह्यम्, अयमात्मा ब्य 
सवांतुभूः, बद्ध षदममृत पुरस्तात्, अचक्षुरश्रोच्रम, अप्राणो ह्यमनाः 
शु्ःत्यादिश्रुतिकदम्बस्य प्रयगभिन्ने ब्रह्मणि समन्वितस्यान्यपर- 
स्वयुपचरिताथसं कल्पयितुमिन्द्रदेरप्यस्मर्थलाव । यथपि प- 
रिनिष्टितं व्रह्म, तथापि ते सखोपनिषदं पुरुषं पृच्छामीति श्रत्या भ- 
यक्षा्यविषयत्वात् वच्मीति ब्रह्यात्पमावः श्ाखमन्तरेण नाव- 
गम्यते । नच हेयोपादेयरहितखादुपदे श्ानथेक्यं शद्म् । हेयो- 
पादेयव्िुरब्रह्मसाक्षात्कारादेव सयस्तद्धेशविनिदटच्या पुरूषार्थ- 
सिद्धेः । नतु जतिगुणकर्मस्वरूपसंज्ञाषबन्धानां शब्दधदत्तिनिमि- 
(नां ब्रह्मण्यभावाच कथं तस्य युष्मतपतिपाद्यसखमित्याशद्छवं 
चेद् यदा तव ज्ञानं तहिं परमसिद्धान्तं श्वणित्याक्षयेनाह ॥ चर- 
णेति ॥ तथाचानन्तकोटित्रह्माण्डरचनायां समर्था विभूतिः सक- 
छेन्व्यैवती महामाया शक्तिरपि यन्न् स्पृशति तत्र निर्मुणे ब्रह्मणि 
वयं काः । वद्रद्रयमपि दूरत एव तत्स्रखूपे ठक्षयामः । वथाच श्रु 
तयः, यतो वाचो निवतेन्ते अपाप्य मनसा षह, को अद्धा वेद् क 
इह पावोचहिस्याद्या इति भावः) नन्वेवं ताहि किमिति महवा भर- 
यासेन श्रुनिप्रतिपाद्यलं बरह्मणः स्थापितमिति चेव । वच्राह् ॥ 
अपिचेति ।। यद्यप्येवं तथापि उत्तमद्ोकस्य प्रतिपादकः शब्द 
रूपः श्रुतिकदम्बः कृपणस्याज्ञस्यासम्भावनाविपरोतभावनापिवष्ठ- 

९ 
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कन 

चित्तस्य जीवस्य पक्षे तत्यक्षपाती वदूपकारायेति याबत् । बथाचं 
शरुतिः । आसानमव्रिदिखा योऽस्मा्ोकात् मेति प्त कृपणः, न- 
दविङ्ञानार्थं स्त गुरूपेषाऽभिगच्छेन समिस्ाणि; श्रियं ब्रह्मनिष्ठ 

म्} ष उपसन्नाय प्राहेत्याद्या ॥ १९५ ॥ 
सरोजबुद्धया पादवछे पविक्षन्वं, मो पातः सजनाग्रगण्यायास्तव 

पादं शिरसि धृताऽहं सां क्षपापये । पादोपरि चिरःस्थापनमत्रे- 
ऽपि क्षमन्ते सल्ननाः । अतः क्षमेत दवोचितेति प्षमापयिष्यन्तामिव 
पत्या ऽऽह । 

विसृज शिरमि पादे. वेश्नचहं चाटकारै- 
रन॒नयाविदुषस्तेऽम्यव्य दव्यमकृन्दात् ॥ 

स्वकरन इहधिसटपत्यपव्यन्यखाका 

व्यद्चजदकरनचेताः किन्नु सन्धेयमास्मिन् ॥ १६॥ 
व्रि्छजेति ॥ स्वशिरसि स्थापितं मदीयं पाद् विद । एता- 

घता अस्यदुदुःखनिटत््यभावाद् दयैव तद्धारणाग्रह इति भावः । 
तथाप्यत्यजन्तं प्रस्युत स्बन्त, भो दैवि त्यज्यतां कोपस्वन्मनोऽनु 
कूरपेव स्थे भद्विष्यीति पराथेयन्तमिव मलाह् ॥ वेद्यदहपिति ॥ 
सुङन्दादभ्येत्य स्मान सर्वे ्रिक्षितादोसयेदैतकमेभिश्वाटुकरः 
भियःक्तिरचनाभिरनुनयविदुषः प्राथंनामिह्गस्य तव सवेमहं वेडि । 
स्वःमिति कमणि ग्र षष्ठी । युक्ति ददातीति मुकुन्द ईति बन्धन- 
कतुरिदं व्रिपरीतं नाम । तस्पात् लया सर्वे शिक्षितमतो विपरी- 
ता्थनोक्तत्वात खद्राक्य, सुङ्खन्दव्व खं चन विश्वासाहं इति 
मावः । अनभिज्ञा हि वञ्च्यते} नचाहुं छ्मीवदनभिज्ना, किन्तु 
पिपरीताथनिश्चयवतीति वेदुम्यहमित्यनेन सूचितम् । वञ्चनाय प्र 
दतस्य तव् चातुयेमपि बलयुत मन्निश्चयमेव दृदीकरोवीति इष- 
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नाय चाटुकारेरिप्युक्तम् ! सुपुष्पितः स्यादषफल इत्युक्तसेन नि- 
ध्फरवाच्छायुयंस्य वचनायमिवरे पयवक्तानाव् । यद्रा सुकुन्दाद- 
भ्येत्या ऽस्मदृगरहान् परत्यगत्येवंविधस्य तव विद्रत्तामहं जानानि 
मदग्रे खया खवरिद्रत्ता न परकटनीय।। खत पतरेवंविधविनयं जाना- 
सि;ःनतु परत इति सूचनाय; त इत्युक्तम् । ननु दवत्वात्त- 

च्छिक्षित एवादमिदं ब्रवीमीति शङ्ानिटस्यथममभ्यत्य विदुष इत्यु- 
क्तम् । अत्रेवागत्यायं प्रकारस्त्रया कालिपतः \ किथ, स सुकुन्दः 
मरणानन्तरं माक्षपदः । जीवरीनायस्पाकं सुखावहमुक्तप्रकारं 
शिक्षयितुमयोग्य इति सुढन्दपदेन चितम । यद्रा न केवटे क- 
दिपितोक्तपरकरेणास्माकमेवे सं वञ्कः, किन्तु स्वमर्तुरपि निर- 
क्तु ङुन्दाख्यखसामिकायेविरुद्धकार्यसम्पादकसान्मोक्तसाघननत्र- 
ह्यन्न नायुपदेष्टुः सकाश्ादामतस्य तवाननुरूपत्राद्रास्य परकार- 
स्येति ध्वनयितु युङुन्दफदपयोगः; । तथाच दथेवेदं तव दाण्डि- 
त्यपरकटनम् । अस्माभिङद्धन्वाव् स्वभवु; भरतिकूखस्वाचात इतो दूरे 
गला तुष्णीं तिष्ठत्यथेः । नतु तक्कामतिष्ठानादिति न्यायाचत्त्वानि- 
श्वायकेःकोपोदभूनैरेषंविषतरकैः स्वमर्तीरे दोदानारोप्य दयेत ठेन 
विग्रहवतीं जातासि तेन च सन्तप्स्यसे । अतः पअ्राणुपियया तया 
प्राणम्रियेण वेन प्तन्धिरेव कत्तव्य इति बद्धा्लिः सन् स्रामं 
भायेयामीति चेत्तजाह ॥ खङत इति ॥ स्वस्य कृष्णस्य करते त- 
त्युखाथ तस्सङ्कजन्यसुखार्थ वा इह जीवद्शमयामेवे विद्ष्ास्त्य- 
क्ताः-अपत्यानि पतयः, भन्ये पिक्तादयो छखोका इतरजना: स्वर्गा- 
दयश्च यामिस्ता नः, अङ्तचेताः असंयतचित्तः । न कृते अस्म- 
तकरतोपकार चेतो यस्य सः, अकृतज्ञ इति वा व्यरूजन् । यक्तबा- 
नू । यद्रा, न च कृतवमस्माघ्ु चित्तंयेनसः।यो हि पष्ठ गच्छति 

स॒ प्रेयसीं स्विते धृलैव गच्छति । स तु नेवं कृतवान् । यद्रा आस्पा- 
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ऽधेपसमान् विखष्टाऽपत्यादिका अछत अकराषीव् । इताः घ्रा 
प्रस्तु सतीग्यङजन्तु । अहो एवम्भूते आस्मिन् कटोरे अङ्ृतङ्ग 
शदे सन्धेयं स॒न्धातुमह फं, न किमपि । याव्कर्सव्यं स्थितं ता- 
वद् गोपिकामिरस्माभिः तम । स तु सर्वसरमर्थोऽपि न किखिः 
स्छतचानेवमर्थे पूर्वे जते पुनरधुना किं कततैव्यम् । वक्तव्यान्तरा- 
ऽभावाव् फलाभावाचेत्यर्थः । तथाचेवम्भूतातिप्रसिद्धापराधत्रति 
दोषो द्वावनं नासत्तक्कैविजुम्मितम् । स्युक्तिबोधितं सर्धं वेदोऽपि 
न बाधनायारमिति भावः । यद्रा सन्धि; कत्तेव्य इत्यस्मान् प्रति 
भायैना व्यर्था । तस्य विग्रहपूधकलात्तस्य च तेनैव इततादतः स 
एवमेवं प्रार्थनीय इत्याशयेनाह ॥ खङकत इत्ति ॥ अस्माभिस्तु 
सन्धिमाधनं सवेमप्यनुष्टित, न किल्िदप्युवरर्विनपतो न वयं तज 
संनियोज्याः । वस्तुतः सोऽपि न नियोज्यः । य एवं कृतोपकरारा 
अष्यस्मानङनार्था विहाय गतः स किमर्थं सन्धिवतमपि श्रोष्य- 
तीत्यथंः } अत्र सघ्लल्पः । तदुक्तं- सोर्डुण्टया गहनया केया- 
ऽप्याक्षेपमुद्रयाशहतस्याऽक्रतहताययुक्तिः सञ्जरपः कथितो बुधेरिति 
निदयतपरद्रोहिखपेमशुन्यलान्यलान्यादिपदाऽऽदेयानि ॥ 

उद्धवपक्तेऽपि तथा करिष्यन्तं तमारक््यययुक्तिः समाना ॥ 
श्रुतिपक्षे, एवमविद्याहतस्य जीषस्यान्तःकरणादितादासम्या- 

ध्याप्रादन्परम्परापाप्चिः समस्तापनिषत्तास्पयविषय पर्यगभिन्- 
बह्मपताक्नाच्कारात्तन्निटत्तिरित्युक्तपथेदानीं वदन्तरङ्पाधनभूनां 
भगवद मुत्ति विधत्ते ॥ विखजेति ।॥ मुङ्कन्दान्पुक्ते प्रदानाय बेद- 
रूपेण दृष्णादिरूपेण च॒ तदपायोषदेश्षपरायणान्निःखतेदोष्यिः 
द्तमावं पप्रीरि वक्वेः-देहन्ते देवः परं ब्रह्म तारकं व्याचष्टे । 
यस्य देवे परा भक्तिः, परीत्य भूतानि परीस्य छोकान् परीत्य 
सर्वाः प्रदिशो दिशश्च # उपस्थाय परथमजाऽमृतस्यासनत्मिनः 
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ममिसंविवेक्च 1 पुरूषः स परः पार्य भक्त्या रभ्यस्लनन्यया । तर्षा 

सततयुक्तानां भजतां भरीतिपूरैकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मा- 

मुपयान्ति ते । तमेव शरणं गच्छ स्वभावेन मारत । तससादा- 
सरां शान्ति स्थानं पराप्स्यसि शाख्वतम् । मन्मना भव मद्धक्तो म- 

दुयाजी मां नमस्छुर । मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने भियोऽस्सि 
म इत्यादिभिश्चाटुकारेरभ्येस्य तपतुसत्यानन्यक्षरणो भुला यस्त- 

वातुनयो वियुखस्यामियुख्यरूपाऽनुदत्तिस्तद्दुषः परमात्मनःपद्ं 
विरतिं विदन धारय, कदापि वत्पादपच्ं मायु । मनसा प्रपनन- 
त्वनिश्वयो, वचसा तवास्मीति प्रार्थना, रसा तचरणादकादि धार- 
णं चेति मनोवाक्षयिर्भगवद्ाराधनं सवया सर्वदा कायेमितीदमेव 
तव निःश्रेयस्करमिस्येवमहं वेशीत्य्थः । इम्मेवार्थ॒वदनुत्तिरहि- 

तनिन्दया द्रढयति ॥ खव इति ॥ खस्य जीवस्य छते पमाथे- 
काममोक्षाथम् अपत्यानि प्रतयो भरवारः खामिना राजादयश्चा- 
न्ये पितरृश्रावरभार्यादयो लोकाः स्वगीदयो विष्टा रचिवाश्चते 

अपस्यादयश्च ते यस्मिन् वर्तन्ते तथाभूवेऽस्मिन् परमात्मनि अङ्र- 
तचेताः विवेकविधुरः तध बा, इहाधिकारिशरीरे सन्धेयं स- 

न्थिसाधनं किमिति व्यखजत स्यक्तबान्। अयोग्यमिद मियथंः । यद्रा 
अत्र दिष्टाचारं प्रमाणयति ॥ खेति ॥ खक्ते स्वाभीषएसिद्धयथ 

विशष्टास्स्यक्ता अपत्यादयो येस्ते भगव्यर्थितसर्वाथाः, इताः 
मोक्षं मदाः । हे अङ्व अज अरस्िश्च एषम्भुतेऽपि भगवति सन्धेयं 
किन्तु व्यनत । तथाच श्चुतयः-आराममरस्यपर्यन्ति न तं परय- 

ति क्श्चन, न वं विदाथ य इमा जजान अन्यद् युष्माकमन्तरं 

बभुव, नीहारेण पादता जरप्या चादुत्रप उक्थश्चासश्चरन्ती- 
त्याद्याः ॥ १६॥ 

नतु मो पातः ! निरप्राधपकारायतु न प्रादतोऽपि प्रवतैते। 



२६ भ्रमरमीनव्यास्यायाम् । 

स पुनः कृतह्गाग्रगण्यः शोभनगुणाल्कुनो भगानपरधनिमुक्तानां 
युष्माक दुःखाय प्ररत इति का वाचोयुक्तिरतः खल्मिसु कश्चि- 

द प्राधोऽन्वेषणीय इति चदक्षेनश्रदरणाभ्यां निरपराधपीडाकरम- 
तद्रीयं स्वभावं बतेमानपाचीनजन्मप्तबन्धिवया सञजानतीनामस्मा- 
कममर किमित्येवमनुध्वा जरपसीत्य येनाहं ॥ 

सगयुरिव कषीन्द्र विव्यध दुब्धघ्रमा 

द्ियमक्रुतव्िरूपा खीजितः कामयानाम् ॥ 
विमि वार्मच्वाऽवे्टयद् ष्वाष्कूवद् य- 
स्तदरमसितसस्येदृस्यजस्तव्कथार्थः ॥ १.७ ॥ 

परमयुरिविति ॥ यो दाक्षरथिभृता मृमयुरिि कपीन्द्र मपराधवेनि- 
भुक्तं बालिनं षिव्यधे। यथा व्याधो सृगचर्मणा स्वश्षरीरपाच्छाव् 
मृगं देधयति तथा ठेक्षेणायमपि वपःप अग्रि्यव । यतो टुन्धस्व् 
धर्मैः कोर्यादिभिरयुक्तः । 
यद्रा व्याधा अनपकारिणं खोपकाराय नाद्यन्ति, स तु ततोऽपि 
वरिखक्षण इत्याह ॥ दुग्पेति ॥ बानरस्यामकष्यलाव् सीताम्ेषपण- 
स्य बाना ऽतिषुकरत्वाद् दथेव तं नारितवानित्यथैः । स्यं 
शुपगखां निरपराधां विरूपां छि्कणेनासामङ्कत । न केवलं नि- 
रपराधःमपि तु सेवनाय कामयानामपि | काम एव यानं प्राप्ति 
साधनं यस्यास्तां कामयपानापिति वा) यवः स्ीजितः सीवापरतन््ः। 
तया यो वामनो भूता बलिपिपि निरपराधे प्रस्युत बेराक्या. 
पणा परमोपकरारिणमापि तदत्तवलिपा भक्षयिता ध्वा्वव् का- 
कषद बष्टयत् । काको यथा बि जग्ध्वा अन्यान् काकानाहूय 
बलद तारं सवेत आष्रणोति तु्दधबन्ध । वामनोऽधोऽक्षिपद् यः 

क 

इति पाठे बलि पूजां गरदीला त वेखक्यराञ्यादधः पातितवान्न- 



गृटाथद्रीपिकायाय् } १ अध्यायः ( ४७) । ३७ 

त्यथः । तस्माद सितस्यवम्भुतस्य कृष्णस्य सर्यैरखम् | पूर्वकृनम- 
ख्येदृःखनागरे पतितल्वादिनः परं ॒तत्सरूयसेपाद नजन्यदूःख- 
भोगक्षामथ्यमस्माकं नास्तीत्यर्थः । नन्ववं तहि किमिति नित्यं त- 
त्कथापरायणा युय्मितिचेत त्राह # दुस्त्यज इति ॥ यव्रप्ये् 
तथपि तत्कथादूपं वस्तु त्यक्तुमहयक्यम् । किङ्कमः । तत्यागे 
उपायं न पदयाम इयर्थः । यद्रा कथं तहि ष्णस्य तत्तदबतार्- 
कथा युनिभिनं त्यज्यत इनिचेन् तत्राह् ॥ दृस्त्यज इति ॥ ततकया- 
यांका बा मोहनशक्तिरिनिन जःनीपः) यद्रा ननु, नःख्येयं पर् 
दूपगमिनि निपेधात् किमिति तद् दूषगनड्याने यूयमासक्त इति 
चेन तत्राह ॥ दुस्त्यजं इति ॥ 
ययप्येवं तथापि रोषविक्षाद दूर्ण्ण स्थातुं न शक्यव इति यप्रः। 
यद्रा ननु मर्वे विहाय मगत्रत्दख्यमास्यिता इदानी, वदति १ 

रिस्यञ्य कि करिष्यथ इतिचत्तच्ाह ॥ दुस्त्यज इति ॥ ततकरथा- 
पचङम्ञ्य स्थास्यापः } अस्मामिस्तु सर त्यक्तुं न शक्यते, सए 
कृष्णवत् त्यक््षतिचेत् तदा तु परणमेतर मदिष्यति मात्रः यद्र 

नतु मर्या केनचित् कारणेन भाप्नऽपि या्किञिद्रेमनस्ये तन्मा- 
यिता पुनः सख्यमेत्र संपाद यितुमुचितं, न तु सवदा चिग्रह- 
पाटनमिरयाशङ्खाह ॥ मृगयुःखिलि ॥ अही किमित्येवं स्वया 
बाध्यते । ङृष्णात् पाप्रदुरन्नदुःखाभिरस्माभिरितः परं शदस्वक्रा- 
मिवरञ्चकतदिदोषाक्रान्तसरात् कृष्णवर्णेन केनापि सख्यं ज 
संपाद्यमिति निश्चयः कृताऽतः युनस्नन सख्यसपादन तु दृरा- 
पास्तमिति भावः ॥ नन्तेकत कप्मे वञ्क्सादे दृष्टा यत्र यत 

कृष्णलं तच तच बकस्वाद्िक(मति व्याञ्चिः कथं यहीतेत्याश्च- 

ड भूयो दश्चनेनेत्याह ॥ गरगयुरिति ॥ तथाच स्वधर्मानष्ठस्य 
घ्षवियस्य रामचन्द्रस्य तथाविधक्मानुष्रनेि ठदेव प्रयोजकम् । 



३८ भमरगीतव्याख्यायाम् । 

एवं शान्त्यादिगुणारेक्ृदस्य ब्राह्मणस्य ब्रह्मचारिणो वामनस्य 
तथाचान्यन् प्रयोजकान्तरसच्छे ऽपीदमेव परयोजकमाश्रयणीयम् । 

नुगततात् । इद भवदादीनामप्युपरक्षणम् । कोऽपि सख्य. 
भदाअतित्रणनापेक्षित इति सूचनाय सख्येरिति बहुवचनम् । 
नन्वेवं तहिं सत्कथयाप्यलं कुतो न क्रियत इतिचेत् ताह ॥ दु 
स्त्यज ईति ॥ तत्कथार्थोऽपि परत्याञ्य इति सर्बदाऽप्यस्मन्मनो 
घतते, तथापि त्यक्तुं न दाक्यते, कि कुर्मः । अशक्याद् दुःखं 
सहामः } कृष्णोऽपि नास्माभिः परित्यक्तः, किन्तु स॒ एवास्मान् 
परित्यज्य गतस्पद्रदु अयमपि यदि त्यक्ष्यति तदा त्यजतु नाम, 
नास्माकं तत्यागक्तापथ्येमित्य्थः। हरै काटिन्यकामिखपेत्पीदा- 
सक्त्य योभ्यता ॐ# यत्न सेष्यभियेवोक्ता सोऽवनव्पः सतां पत 
इस्युक्तेरवावजल्पः ॥ 

उद्धवबपक्षेऽपि प्तमानमिदम् ॥ 

श्रुतिपक्षे भगवानेव शरणीकरणीय इतीमपर्थ द्रढयितुं त्तद- 
वतारे इतं भगवता मक्तपक्षपातमव्रेदयति ॥ मृगयुरिषेति ॥ 
अलुग्धधमां पूणेकापलद्लुष्यस्रादि्मैरसस्पृष्ठोऽपि कपीनामि- 
द्रं परारणायोग्यमपि पृगयुरिवायोग्योपायेनापि खभक्तस्य सुश्री 
वस्य परित्राणाय विव्यधे) तथा दियमपि तत्रापि कापयानां घि- 
रूपलानहामपि भक्तिमत्या सीतया जितो वक्ीकृतो विरूपामङत । 
तथा बढि परमधार्पिकं षरिष्रमपि तदीयां पूजां श्दीखापि पे 
द्रादिमिस्तदथमारयाधितलादवेष्टयत् । यथा काकः खज्ञातिपक्ष- 
पाता तदत् ! पवरम्भूनां यः खभक्तपाखनायाङकत्यमपि करोति तस्य 
कथारूपाथस्तदनन्यश्चरणे दुस्त्यजः । तत्कयेव प्रमपुरषा्थलेन तैः 
सेव्यते, न तु तजन्यं किचित् फलं तैः भाथ्यत इतिं ज्ञापनायार्थ- 
पदम् । तच् तस्पादसितानां पिनानां भायापत्यधनादीनां मछि- 



गूहाथेदीपिकायाम् । १ अध्यायः { ४७ ) । ३९. 

नेः संमारार्थमदैः सख्यैरलम् । अंख्यातकल्पेषु तत्फलं युक्तमितः 
परं तानि परित्यज्य वासुदेवेकशशचरणो भवेत्यथैः ॥ ९७ ॥ 

यद्रपि वत्कथार्थोऽन्यपुरुषार्यमूरोच्छेदक इति जानीपस्त- 
थापि त्यक्तु न दक्नुमः, कि कुमे इत्याशयेनाह । 

यदनुचरेतील।कणेषयुषविधुट् 
सङ्ददनविधूतद्न्द्धमां विनष्टाः ॥ 
लद मृहकुटुम्ब दीनमुत्स्ऽय दीन 
बहव इव व्रिहङ्गा भिक्षुचौ चरन्ति ॥ १८ ॥ 

यदिति ॥ यस्यातुचरितमेव खीखा स्वच्छन्दक्रीडा तदेव क्णपीयुषं 
तस्यापि विप् कणिक्रा तस्यापि सछ्ददनं दृराव कथलिदास्वादनं 
वेन निरस्ता दन््रधष रागादयो मिथुनीभूताचासा रत्यादयो बा थेः। 
त्रकथां पुरुषश्चच्छृणोति सच एव भार्यादिस्नेदं जहाति, श्ीचेव् 
पत्यादिस्नेह, पुत्रश्चैव पित्रादिस्नेहं, माताचेत् पुजादिस्नेहमिति 
परस्परत्यागाद् विनष्टा मृनादपि सम्बन्धिनो षिरक्ताः । वस्माद- 
धिकदुःखस्य सांसारिकानुमवगोचरस्ाद्विेषेण नष्टाः । सपदि 
खीखश्रव्रणाग्यवहितक्षण एव, गृहं तज स्थितं कुटुम्बं पितृभार्या- 
दिपोष्यवरे च, दीनं जीवनोपायरहितत्वाद्धनोपाञजकस्य विच्छेद- 
कातरं परित्यञ्य, स्वयमपि दीना निष्किच्चनताद् भोगहीनाः । 
धीरा इति पठे स्दतः पित्रान् दृषटरप्यतिकटठिनाचित्तताद् धेर्य- 
मत्यजन्तः ! एववेधा अर्यातवाः पक्षिण इव भिष्ठुचर्यां चर- 
न्ति गोधूमादिकणभिक्षापरिपाल्येकजीवनदृत्ति सम्पादयन्ति । 
इति पाठे विहङ्गास्तद्रतपरिग्रहरदिता इदा ऽस्मदुन्दाघने अस्मलस- 
मक्ष पएत्रादस्तेषां तत्कथाथेङकृतायुक्तदशां प्रत्यक्ेणाबुभूयापि वयं 
ततो निषत्ति न भजाम इति पहाकषटमिस्य्थः । एतेन कष्णादिष्ट- 

६ 



४9 भ्रभर्गीतव्याश्या्थाभ् । 

व्यासा्वैफतपुस्वकासकजारस्थितकथारसाऽऽस्वादनकृतजाखष- 
स्थनमनाप्य बहवोऽपि हर्द प्राप इति निरूपणेन कष्णस्येवे 
परदुःखजन्यसुखार्थिनः समस्तदुःखाय गृहीतेश्वरभावस्य मृल- 
करणस्य दुःखदा नजन्यफर्भाक्तमित्यपि ध्वनितम् । यद्रा, ननु 
सर्वथा दाषाख्य एव ष्णश्चेत् तरिं वत्कथा्थत्यागे कः प्रयासः 
दोपदर्नस्यैव वैराग्योपायलस्ामिधानादिस्यान््चा स्ीताद्विवेकशु- 
न्यारा बहुकारं तेनाऽभिरमितल्ेऽपि खान्तखजातिश्रष्टखादिर- 
हिवानापसक्छस्वस्थानादिकानां तत्कथाधत्यामासामथ्यैमात्रे कि 
चित्रे, यतस्तष्टुगोऽपि पहतोऽपि महदनथंस्म्पादक इत्याश्षयेना- 
ह ॥ यदिति ॥ वस्य कृष्णस्यान॒चरिवं, यादः छृष्णस्तादश्त- 
मेव तद् नुचरितम् । अधिकानथेसंपादकताद धिकमपि । भगवता 
पवरमाचरिते, पश्चश्याप्रादिमिरुपनिवद्धम् । तस्माच्छन्दव्यवहिव- 
परापे वथा कायैसम्पादकम् । वस्रादिव्यवहिवस्याऽपि ग्रीष्म 
सूयस्य तापजनकलवं यथेति भवः । अन्येषां पीड!करमपि तस्य 
घुकरमिति ज्ञापनायाह् ॥ खीरखति ॥ दोषसदश्चाक्रान्वमपि विजा- 
ती यरसखोभविमोहिता भक्षयन्तीति सुचयन्त्याह् ॥ पीयुषेति ॥ त- 
त्रापि ॥ करणेति ॥ कणौऽमृतं निमीलिताक्षेणापि पातं शक्यमिति 
मावः । श्रवणमाजरम्यमपीति वा । वापि जिन्दुमात्रम् । बहुपाने 
त॒ कि स्यादिति भावः । द्रम्भूतस्य बिन्दुमात्रस्याप्यत्यादरेण 
ग्रहणं, तेनेव विधूता द्रद्धरषमां रामादयो येषां ते तदुवद्धह्दय- 
लाद्विनष् अदर्यतवं पाप्राः, गरहकुटुम्बादिकं दीनमुरञ्य खय 

मपि दीनाः सन्त इृहास्पिन्नेव जन्मनि विहङ्गा हसाः परमहंसा बा 
जाताः । ननु वादशाः कथमुपरभ्यन्त ईतिचेत् तजाह ॥ भिष्षु- 
चर्या भिक्नाटनादि रूपमाचारं चरन्ति कुवन्ति । अस्मदग्रहद्रारि भि- 
ष्षायपामत्य स्थिता इल्यु्रलभ्यन्त इत्यथः । तथाच महान्तोऽपि 
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तत्कथारतरेनाप्येवंषिषदूःखमनुभवन्तोऽपि यदा वन्न त्यजन्ति चद्। 
त्यागे अस्माकं फ साम्यमिति भावः । यद्रा, ननु तत्कथा 
दुस्स्यज इति यदि जानासि तहि किमर्थं तद्मानं कुन्तं मां नि- 
पेधमीतिचेव तत्राह ॥ यदिति ॥ इह बहनो विहङ्कास्वद्मानक्षी- 
काः सन्तो भिक्षुच्या चरन्ति । तच को वराको भवान् । तेच 
गोपिकापति गोपिकाश्च गायन्तो नाऽऽदरं रभन्ते । मर्वास्तु यदु- 
पति तत्सखीश्च मायन् कथन्तरामादरं खयवामिद्याश्वः । समान- 
मन्यत् । यद्रा मास्तु तच्कथात्यागक्था । स॒ तु सवेदूःखप्रद- 
लरास्यक्तुमेबोचिव इत्याशयेनाह ॥ यदिति ॥ भङ्क्ा स्यागोचि- 
तिस्तस्य खगानमपि खेदनात् # यत्र सानुशयं परोक्छा वद्धवे- 
द्मिजल्पितमिचयुक्तर्ाभिजस्पः ॥ 

उद्धवपक्षऽप्येवरम् ॥ 
शरुतिपक्षे- श्ण, तत्कथारबस्याप्यलौ किकः मा हारम्यमित्या- 

ह ॥ यदिति ॥ पृ्राद्धमेकं पदम् । यथोक्ताश्च ते आनेनष्टाश्च ।ये 
सदरधर्माणस्ते विषभक्षकस्वाद्रिनष्टः । वदुक्त, भोगा विषयसंभोगा- 

भागा एव फणवताम् # स्पृशन्नपि मनाग् दष्ट दष्टो नष्टः पविक्ष- 
णिति । व्यक्तपिषयलाद् पीताऽमृवत्ादत एकदिनष्ः । सषप- 
दि वत््षणमेव दीनं तुच्छं गर्कुटुम्बं विष्ठाय दीना ओ द्धत्यराहेता 
विनयसम्पन्ना निष्किखिनावा । पीरा इति कवचिन् पाटः) 
बहवो विहङ्गा हसा इव सारासरास्सत्यासस्यादिषितरेकचतुसः भि- 
क्षुचर्य्या पारपहैस्यं चरन्ति । इहेति पाठे अस्मिन् अधिकार 
पारीरे विहङ्गाः चिदाकाक्षगाः । तथाच यत्कथालवपावग्राहि- 
णामपि यदा छतङ्त्यता तदा तद्नन्यक्षरणानां माहारम्यं कि 
वक्तव्यमिस्य्थेः । तथाच तकथापसादख्व्यवन्छङ्गानानां पाहारम्य- 
अरतिपादिकाः श्रुतयः- यथा पुष्करपरत्र आपो न शिष्यन्ति 



रे वर्गीतव्यास्याखाम् । 

बद्रद्रिदि पापं कमं न शिष्यते ¦ न कर्मणा लिप्यते वापक्रेन । 
सत्मुकृतहुष्टते विधुनुते इत्याद्याः ॥ १८ ॥ 

नतु पूर्वं तेन सख्यमासाग्र रमिता तं करिमिदानीमेवं वक्तु 
ग्रहत्तासि । परमामिज्ञया सया प्रथपमेत्र विचारणीयं स्थितमत्ः 
भरियमेदेशषपराकणेय, ततो विचार्यं तुष्य वा, कुप्य वेत्यद्यद्ाह । 

वयमृतमिव जिद्यव्याहतं श्रदधानाः 

कुलिकरतमिवाक्ञाः कष्णवध्वो हरिण्यः ॥ 
दटुरसच्देतत्त्खस्पदतीव्- 
स्मररुज उपमन्त्रिन् मण्यतामन्यवाता ॥ १९॥ 

वयप्रिति ॥ यद्रा दुरस्थितास्तत्स्वमावाऽनमिह्ञा आपातर- 
म्यां वत्कथामाकण्ये यथोक्तदशां प्राप्तुबन्हिचेत् प्रप्तुषन्तु नाम 
यूयं तु तरसहचय्यां शरमावमारमभ्य तरखमाकाऽभिङ्ाः कथं 
तस्मिन् षिन्दस्येवंविधां दूर्दशं भाक्ता इतिचेव त्राह ॥ वयमिति ॥ 
वयमन्नाः सहचरतेऽपि अमीणल्वाद्रच्कत्वादिलक्षणतत्छमाव्ा- 
ऽनमिज्ञा, जिद्यस्य पकपयस्य खद्वन्धोर्व्याहवमसङ्द्धवदीय एा- 
ऽहमित्यादिम्ष्टमाषितं सस्य वेदवाक्यमिव श्रहधाना निधिन्ानाः। 
यद्रा क्पटेनान्यथा प्रयुक्तमन्यथा प्रतीति जनयलित्याभिप्रायेण 
भाषिति-न पयोदितपूत्रं बा अनूवामिति पाधनकारे, न पारयेऽहं 
निरवदसयुजापिति फककाले । इद् बाक्यद्रयम् । पूर्वं मया नादृत- 
मुक्तं, भवदर्थे तु वक्ष्यामि, भवतीनां साधकस्य न पारये न करिष्वा- 
मीर्यथीविवक्षया तेन पयुक्तम्, अस्माभिस्तत्रपटानामिङ्ामिरन्यथेष 
बुद्धमिति श्रान्त्या सत्यमिव श्रदधानाः । इविदृतरमितीति पारः । 
स्वज्षाने हेतुं ज्ञापयन्ती अनुरूपं दृष्टान्तमाह । कुलिकेति॥ कुलिक - 

कः क क 

स्य प्रगतरेषं विधाय गायमानस्य र्वं तवसःणापहारामिपरायेण प- 
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युक्तं गीतशब्दं सस्यमिव श्रहधाना, अयं कृष्णसारो मत्कृष्णसारा- 
दविकषिष्स्तत्कार्यं करिष्यति गानश्चेति मत्वा तदर्तं कष्णसताररूतं स- 
त्यमिव श्रहधानास्वद्वन्धुत्वार्थं तत्छन्निषौ गताः। यथा गोपभायौ बयं 
गोपखेनाच्छन्नं याद्वमीश्वरं वा ष्णं गोपं मला कृष्णवध्वो जाता 
इति सुचनायाह- ऊष्णवध्व इति ॥ श्रेः क्षताः सत्यो रुजो दट- 
शस्तथा वयपेवदहदिम । किमित्यपेक्षायामाह ॥ तत् तस्य नखे; 
स्पशस्तेन वीतः स्मरस्तेन रुजः पीडाः, एता इदानीमप्यनुमुयमा- 
नास्तन्नखस्यरतीत्रस्मररुज इति वा । यद्रा, नतु युयमेवंविध- 
विशाल्नेवाः किमिति वञ्चनां प्राप्न इवाश्षङ्ा प्ह्ाचकषुर्विधुरा 
वञ्च्यन्त् एवातो, न दयमेवोपारम्भनीया इत्याक्षयेनाह् 1 वयमिति॥ 
यथा जिद्यव्याहृतं सस्यं श्रदधाना अज्ञा वयं तनखस्परषेन तीव्रः 

स्मरस्वेन सक्थीडा यासां तथाभूता जातास्तथा कृष्णसारवध्नो 
ह्रिष्योऽपि कुखिकरूतं श्रदधाना अज्ञा एवदििव ददृशु; । अस्मद्- 
मुभुयमानदूःखसमानक्षराघातजन्यं दुःखं ददशुः । कराक्षादयः क- 
दाविद्विस्पयन्ते, न तु नखक्षतानि । स्मारकचिह्वानां विधमानलाः- 
दिति ध्वनयितुं नखस्पर्षेस्ुक्तम्।अन्याः पीडास्त्वौषधेः सखनिदान- 
नित्या निवतेन्ते, एतास्तु न कदापि । एतन्निदानस्य स्मरणस्य 
वेदा सन्वादिवि सुचयितुं स्मर इत्युक्तम् । यद्रा तिष्लस्माक- 
मन्येषां च वातां । तियेग्योनिजा अपि दुर्दशां भाक्ठा इत्याह ॥ 
वयमिति ॥ तनक्रखसपक्षेती वरुजो वयमिवाऽङ्ञाः ईृष्णसारष्वो 
हरिण्यां व्याधगीवसदशं कृष्णस्य सुखेन वेणुना व्याहतम् ऋतं 
श्रहधाना एव्दस्मामिरतुभुयमानं कामजन्यं दुःखम् असङृदृदशः । 
वयं नखस्पदीन यां दक्षम् अधिगताः, तास्तां वद्व्याहूवश्रवभेनै- 
व पराप्ना इति कोऽस्माकमपराध ईति भावः । तस्माद्, हे उप- 
मन्तिन् अन्यवातां मण्यताम् । कृष्णवार्तायाः डरापदस्वादन्यार्थ- 



+. ञमरमीतव्याख्यायाम् । 

महमागनोऽहमन्यो, न तु कृष्णपदे बाहर इत्युक्ता अन्यत्रातां कथ्य- 
ता, वदोपारम्मे न दास्याम इत्यथः । वत्स्रूपस्य प्ातत्वात्तव च 
तभिक्रटवरत्ितिया गुश्चवातीधारिणस्वदगु्ठटत्तपरकरटीकरणस्यायुक्त- 
स्रा मास्तु व्र्तेति संबोधनाश्षयः । यद्रा, हे हास्यप्रथान भण्ड- 
चिद्यानिधानोपहास्यवार्तातिरिकतत्राता भोच्यताम् । रूदतीनाम- 
स्पाक्रमुपहासवार्ताया हृदयविदारकत्वादित्ति भावः । जेद्यचं त- 
स्थािदत्वं च निर्वेदाय्यत्र कौीतितप् # भद्ाऽन्यद्रुखदत्व चस 
आ[जरष उदी रित इत्युक्तखाद् ताजस्पः ॥ 

उद्धवपष्ष, हे उपमन्तिन् अन्तरङ्मन्तिन् ! समानमन्यद् ॥ 
श्रुतिपन्षे- नन्वक्षय्यं ह मे चातु्ास्ययालिनः सुशृतं भवति, 

अपाम सोमममृता अभूमेत्यादिभिररेदवाक्यैः, यन्न इःखन सं- 
भिन्नं न च ग्रस्लमनन्वरम् # अभिलाषोपनीतं च वत्सुखं स्वः- 
पदास्यदपित्याद्मियुक्तवाक्येश्च स्वरगंसुखस्य निव्यल्राभिधा- 
नाव घछुगमे तलाप्त्युपाये सति किमर्थं सवैस्याग्प पहत्यायासे 
नियोजयसीति चेत् वत्राह ॥ वयपिति ॥ कपटेन व्या 
हूतं हि वाक्यमन्याथौभिधायकमन्यथा प्रतीति जनयति । उदाहृव- 
वाक्यमपि कमपाश्षस्त्यबोधनाय पयुक्तं वत्फरनिव्यलबषोधकला- 
लिद्येन व्याहतं वदङ्गाः कर्मश्रद्धाभराक्रान्ताः । यन्नन्यं ब- 
दनिन्यमिति व्याष्विज्ञनविघुरतान्मन्दपरतयः । ऋतं यथो- 
क्तार्थकयिव श्रहधानाः । खानीन्द्रियाणि, तैः स्पृश्यन्त इति 
स्यौ परिषयास्तेषु तीव्रो यः स्परः कामः} स्पर पदस्याभिरषि रक्ष. 
णा । तेनसपएव्रवा रुस् येषां ते अप्तकृत् पुनः पुनः, एत- 
ज्लन्ममरणादिरक्षणं संखतिचक्रं ददशः । ष्णवध्वो हरिण्यों 
यथा कुकर श्रदधाना दःखं दद्श॒स्तदरत् । तथाचोक्तं भगवता 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रषदन्यविपश्चितः, कामास्मानः स्वै. 
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परा मेतौश्वयैगतषि भरति, गतागतं कामकामा रभन्ते इत्यादि । 
यस्माद्दाहतवाकवजाते न स्वरार्थ ममाणम् । त्यये कमंचितो 
लोकः क्षीयते एवमेवास॒त्र पुण्याचवो रोकः क्षीयत इति तकावु- 
सहीतश्च तिवाक्येः कर्मफरस्यानिस्यलाभिषानात । वत्तस्माद्धो उप- 
मन्निन् पपखानित्यसनत्रह्मनिव्यसप्रातिपादकान्तरङ्मन्ता्ेज्ञ प्रय- 

मिवान्यवार्तां न मण्यताम् । अन्यस्य ब्रह्मातिरिक्तस्याऽनात्मवगे- 

स्य वार्ताऽपि न कथ्यताम् । यथा वयं तदतिरिक्तं न परातिपादया- 
मस्तद्रन् । तथाच श्रुतिः- ष्टा छते अहहा यज्ञरूपा अष्टादशो 
क्तमवरं येषु कम, पतच्द्कैयो येऽथिनन्दन्ति मूढा जरामल्यु ते 
युनखापियन्ति । यस्मिन् द्यौः एथिवरी चान्तरिक्षमोतं पनः सर्वे 
मयेश्च सरैः, तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो तिसु । 
नानुध्यायेद् बहूञ्छन्दान् वाचो चिग्छपनं हि वदिस्याद्या ॥१९॥ 

एवं हस्तक्षेपादन्यव्र गनं, वतेव भ्रमन्तं त्रा चिहल्ताद पश्य- 
न्ती, अहोऽसो महुक्तं स्वस््रामिन अवरेदायितुं मथुरायां गनः} 
भवतु । द्रष्टव्यम् । पतियम्तसित्रेदितान्पदुक्तोपारम्भानाक््यं 
मामुपेक्षने, कि वा पदनुनयाथंमन्यं तमेव वा प्रेषयाति, स्वयमेव 
वा ससम्श्रममायातीत्यादि सनि भावयन्ती तद्ागमनपथि दत्त 
दृष्टिः पुनरपि सोरभात् स्वमन्निधावागच्छन्तमवलोक्य क्षान्त्यादि- 
गुगगणाकरेण म्रेमभराक्रान्वखान्तेन म्कान्तेन प्रेषिनेः स णव 
पुनरागत इति पला विकसितववदनारविन्दा सादरमाह । 

प्रियसख पुनरागाः प्रयस्ता प्रेषितः किं 
वरथ किमवरन्धे मानर्न\योऽंसि मेऽद्कः ॥ 
नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यजदन्हपाश्च 

सततमुरसि सोम्य श्रीवधूः साकर्मास्ति ॥ २० ॥ 



७६ शभररगीतव्याख्यायाभ् । 

प्रियसखेति ॥ हे पलिपियस्य श्रीङरष्णस्य सखे, अन्यथा पां 
पति त्वामत्र पुनः पुनः किमिति मेषयेदिति भावः प्रेयसा मेषि- 
तस्व किं पुनरागतोऽसि । पसमातिरेकदनत्तषष्टिमदपरापानगण- 
यित्वा पररेथस्ां पुनः प्रेषितवान्, कि वा पया तिरस्छृतलादि- 
तो गनः स्वसोजन्येन मदपराधसुपेक्ष्य सन्देशान् शृता ग- 
न्तव्यमिति विचायं मा्गमध्याव परा स्वयमेवागतोऽसीति कि- 
शञ्दाथः । उभयथाऽपि मानाहैस्वमित्याह ॥ वरयेति ॥ अङक 
है प्रियदृत, भवान् किमवरन्धे पाप्तुपिच्छसि यदिच्छति तदेष 
वरय ठणीष्व तन्पनर्षप्सतं वस्त्वहं दातुमिच्छामि । यवो मम 
माननीयः पूञ्योऽसि ! तत्सन्निधौ खमेव मुख्यः । इतः पृजाम- 
ऽप्राप्य, प्रस्युवतिरस्कारमवाप्यापि तत्र गतस्त्वं न मदत्तोपाठम्भा- 
तुक्तवान्, किन्तु मलेमातिरेकमवाऽभ्वेदितवानतः सजनशिरो- 
पणश्चति पुनक्वदागमनेन पमयाऽगतमतो यथेष्टखत्पूजां कतुं मम 
स्पृहा मही वतेत इति भावः । यदि वाञ्छितं बरं दातुं भदत्ता- 
ऽभिचेत्तदिं प्रेयसा सारदधं खस्समागपपेवाहं प्राथेये । स्वामिकायै- 
मेव ममेप्सितम् । तच्िद्धयनन्तरमनुग्रहेण यहास्यसि वद् अ्रही- 
ष्यामीतिचेत्तवाह् ॥ नयसीति ॥ अहये खां त्र नीला मथुरायां 
तेन सादं सयोजयितुपिच्छापि, परं भयदेवं न वीमि | मगव- 
त्या स्वज्ञया पदमिपरायातुरोधनेदम॒क्तमत आशु तत्र चर्नीय- 
मितिचेत्त त्राह ॥ कथमिति ॥ अस्माननतुमेव त्वमागतश्तदुपकरणं 
शििकादिकं किमर्थं नाऽऽनीतवानसि । तद्विना च कथमस्मा- 
नयतीति भावः । किञ्चेह गोटे सतीः । तथाच निसेधस्थाने 
स्थिता वय, तत्रापि बहयस्वं चेकोऽतोऽस्माननेतुमशक्तोऽसीति 
भावः । ननु यद्रप्यहुं भवतीनतुमशक्तस्तथापि भवयो गन्तुं शक्ता 
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हवैचत्. सत्यं, तथापि पुरीतित द्रष्टुं न शक्ता शस्यारयेनाह ॥ 
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दुस्स्यजेति ॥ दुस्त्यजं दन्द तचर्यस्चीमभिरमिधुनी भावो येन तस्य छः 
रखाभिनः पाशवम् । ननु सां परतीक्षन्नेकाकी स्त वतेते, सक्षपथं ब 
वीमीतिचेव सन्तु ताः, नास्ति ताभ्यो मम भयं, मद्भमने ता बराक्यः 
स्वत एत्र धिक्छृताः स्युस्तथापि तेन साद्धंमित एव गता श्री- 
सतं रम्रयतीति सेष्य॑माह ॥ सततमिति ॥ श्रीरेव वधूः साकं सदैव, 
तत्रापि सततं तत्राप्युरसि भ्रियो नानारूपग्रहणसामथ्याव् । कृष्णो 
यदा अन्याभिः स्रीभेः कीडते पुरुषेषु वा तिष्ठति वदा रेखा- 
रूपेण सा तदुरसि तिष्टति । यदा रहसि स॒ वतैते तदा प्रकटते- 
घ वधूमूला ते रमयतीति तससादित्यं सर्वदा तस्य वतैतेऽतोऽस्प- 
द्गमनं तव नोचितमिति भावः । यद्रा याऽस्मल्याद् रेखाखूपेण 
तिरोहिता आसता श्रीः इदानीं निभेयस्थाने स्थितत्वात् 
कं सुखं यथा स्यात्तथा वधूभूत्वा सवतमुरसि आस्ते । शदार्मी 
भप्नाधिकरारायास्तस्या अस्माकं भयमतस्तत्साद्धमस्मष्समागमं क 
तैपिच्छसिचेव तमेवाजाऽऽनयेति भावः । यद्रा, प्रेयसा तत्समागम- 
महमिच्छामीतिचेत् करिमरस्मोस्तज् प्रापयसि, कि वा तमेति वि- 
कर्य, नारः । अस्माकं पानिनीनां तजर गमनायोगादिस्याध्पक्षा- 
ऽयोगमभिप्ेस्य द्विवीयं तं प्रतिक्षिपति ॥ नयसीति ॥ इहेस्युक्ते अस्मिन् 
व्रजे अस्मान् मति दुस्त्यजद्रन्द्रपाश्चं कथं पापयसि । दुस्यनं द्रप 
थस्य तप् । द्रन्दरप्तम्बन्धस्य दृस्त्यजलत्वाव् तत्सराहित्येनास्मान् पति 
आगमनस्य च दृघटसाव् कथमित्यथः। नतु भवस्य सर्वमपि तस्य 
सुत्यजमिति चेत्तत्राह ॥ सततमिति ॥ हे सोम्य,साधु खं पक्षपाते विहा 
येतत् सर्वनातुं योभ्योऽसीति सम्बोधनाऽऽशयः ॥ ु स्स्यजद्रनद्रमाव- 
स्य भरातेनाहत्यवुद्धतवम # दृतसम्माननेनो क्तं यत्र स प्रतिजल्पक 
श्ट्युक्तसादन भ्रातिजस्पः ॥ 

उदद्धवपक्षे च भगवतो दोपाच् श्रुला तत उत्थाय गतः । भते 
प, 



८ पे मश्गीतन्याख्थाथच् । 

ख तसिमिन्मुितायां वस्या पुनरागतः । निटत्तमुच्छा पुनराग तम 
छक्याह् ॥ परिषषखेति ॥ यद्रा खाम्युपालस्भानाकण्यं खिक्लविततं 
तैपारक््याश्वासयति ॥ हृ परियसखेति ॥ परियसेन्निधाविवोऽप्ययिक्रं 
धयं वक्तुं शक्ताः । सोऽपि वष्छ्कुखा पध्युत्तरं दातुं मनसि खेदं वा 
हातुं न षमथेः । तस्य सखा सं किमिति खिन्नोऽपीति सम्बो- 
धनाऽऽश्षयः । बयं तवोपरे पसनाः, यतस्सवमस्पान् अस्येवागतः । 
ू्वमिद मषदुध्यवेवमुकताभित्याह ॥ पुनरिति ॥ पित्रोः पियचिकी- 
वैया मेषितो नामतोऽस्ति । फ पुनः, किन्तु अस्पियाचेकी्षया 
प्रेयमो प्रेषन आगतोऽसि । तथाते सति, बरयेत्यादि पूतैवत् ॥ 

श्रुतिषक्ष तु- यद्रेमुख्येन कृवक्मेणां फरभोगाय संस तिचक्रे 
धेरिनोऽसि, स्वमतेन तदाश्नयगेनेव तव मोक्षो, नान्ययेत्या- 
ह ॥ हे अङ्, प्रियसखेन प्रेयप्ता प्रेखेरेण परेषितः प्रेरितः किपपि 
अनिर्र॑चनीयं संरतिचक्रपागतः आसमन्तात् भाप्तवानासि । वमेव 
द्रय शरणसवेनाश्रय, किमवर्न्ये संसारपाताय तदतिरिक्त भवान् 
करिपमिरुषितत्रान् । तयु ह्येष एव साधु कयै कारयति यमेभ्यो 
रकेभ्य उज्निनीपति । तमु हेष एवाऽमाघु कम कारयति 
यमेभ्यो ककेभ्यो अधो निनीषति । तें ह देवमात्मबुद्धिपकाक्ष 
मुमुक्षु शरणमहं प्रपग्रे । अज्ञो जन्तुरनीश्ोऽयमात्नः सुख- 
दुःखयोः # ईडरमरितो गच्छेत् स्वगं वा छखश्रमेव वा ॥ ईरः 
स्वेभुतानां हदशऽरज्ुन तिष्टति । ामयन् सवैमूतानि यन्त्रारूढा- 
नि मायया ॥ तमेव क्षरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । तेत्पस्रादाव 
परां शान्ति स्थानं पराप्स्यति जाञ्ववपित्यादिश्ुतिस्प्रतिभ्यः। 
एवञ्ेदनन्यभावेन भगवदाराधने खं भरतस्तदा मम, हे सौम्य मा- 
ननीयः । अधिकारिसेपल्पपत्या पदथंविचारतत्फल्प्राञ्नियोभ्यः । 
अन्यथा तु नासि मोक्षा, नापे भोग इत्याह ॥ कथमिति ॥ च्व 
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ज्ानाऽन्तरङ्गप्ाधनममव्रद्धक्किखभ्यपगव्रस्पमादाऽ्मवे इह खसूप- 
भूतपरमात्मनि स्मान्विता अस्मान् मति दुस्त्वजद्रद्रपाडक षनः कथं 
नयसि । इनदरं रहस्ये कलहे पिथुने पाश्वमान्तिके # कक्षाद्- 
यवे पापि युम्पे प्शुगगेऽपि चेति कोकश्षाद् दुस्त्यजे दन््रपार््षे 
कटहपापे येन तव् । दृश्यते तग्रचया बुद्धया सुश्ष्पया सृह््मद ल्षि- 
भिरित्यादिश्चुस्या शद्धस्येकाऽग्रमनसो बष्मसाक्नाल्कारकरणला- 
ऽभिधानात् । निष्कापकमभगवद्छानाबिनिसुक्तं कल्हादिदोग- 
ऽऽ विं यन्मनः, तेन क्रियमाणो बेदान्तविचारो न फङय करप- 
त इति भावः । तथा श्रीर्वधूः साकं सैष तताय सततमुरश्येवा- 
स्ते । यद्रा, या सवैरमोगार्थिभिरमिलष्यते सा श्रीरपि वधूः कं सुखं 
यथा स्यात्तथा तस्व भगव उरस्येव सततपास्ते । सथाच भमव- 

दनुग्रह विना कथं बल्सादस्वम ऋते च कथं भोगः । तस्माद्धेग- 
पोक्षाथभिर्भंमवान् वाञुदेव एव सवेमक्ेना ऽनुक्षणम् आरापनीय 
ति भवः॥ २० ॥ 

ननु युर्ष्पस्तित्र नेष्यामीत्यङ्गीषतजन्तमिव मत्वाह । 

अपि बत मधुपुय्यामैयेपुत्रोऽधुनास्ते 
स्मरति सपिदगेहान् सौम्य बन्धश्च गोपान् ॥ 
कवचिदपि स कथां नः किङ्करीणां गृणीते 
भुजमगरसुगन्धं मुध्न्येधास्यत् कद नु ॥ २१ ॥ 
अपीति ॥ प्म्भावनाशामपिः । बतेति हष । उपनीतो भ 

गवान् विद्याध्यना्थं गत इति श्चुतम् । वत अगमयाधुना आयस्य 
नन्दस्य वसुदेवस्य वा पुजो पधुपुय्यौमास्ते 1 भतैतेन नापाग्रह- 
णम् । अस्पद्गपनपयेन्वं त स्थास्यति न वेति सन्देदाद्रा प्रश्नः 
विधपानोऽप्यन्याभिनिषिइशनास्पतसुखाबह इति खस्मिन्नमिनि- 



&ॐ भरम्र्गीतव्यास्यायादः ! 

वेशजिङ्घासार्थं पृच्छति ॥ स्मरतीति ॥ यद्रा, अहो कापाक्रान्ह- 
खान्वलवादुन्पत्तया मया द्येवेतव् भररुपितं, ष्टव्यं तु न पृष्टमिति 
पश्च तापेन सरर्दण सती ससम्ख्रमं पृच्छति ॥ आपि उतेति ॥ 
वतेत्याश्चर्ये । आयपुज्रो मधुपुयीमास्ते किम् { । अहो अस्माभि 
ततोऽप्यम्यन्न मः । नो चेनिकटस्थाने वसन् किमिति खयं ना- 
5ऽगच्छेत्, सन्दे शहुरं किखिदेतावत्काखपयन्तं न प्रेषयेद् । तथाचा- 
स्यद्दएया वत्र नास्त्येवति व्ययम् । यद्रा, थायेस्य वघुदेवस्य पुः 
समधुना पघुपु््यमेवास्ते ! किं बा नन्दरायपुजलं परित्यञ्य 
वमुदेकेपुचरः सन् यथेतो पथुरा्यां मवस्था तत्पुवल्रपप्यपदाया- 
ऽन्ययपुत्रः संस्तवो ऽप्यन्यत्र गत इति व्यद्म् । यद्र, तेत्र तस्य 
स्थितौ निकखर्सिखाव् वदागमनस्यापि सम्भावना वरतेन इति 
छेदं परच्छामीति भावः । यद्रा सुखमास्व इति वक्तव्ये तत्स्थ 
तिपा पृच्छन्त्या अयमाक्षयः । अस्पतमेमातिरेकस्मरणव्याकुर- 
मानसोऽघ तंत्रस्यानुरोधेनेव वजास्ते, न षुखपूतकमित्यहं जाना- 
मि। चत आयस्याविम्तरस्य वघुदेवादितं पतारणपजानवस्तदेक- 
प्राणस्य पुत्रः । अहो मदिपताऽपि व्रजं प्रति मां नेतुं नाऽश्नकवु। 
उपायान्तरं च नास्स्यतः कि कतैव्यपरिदु्कण्डया व्याकुरुमना 
यथाकथञिच्चित्तःसमाधानाय तवां मेपितवान् । अहो पाणप्रियपुत्र- 
प्रित्यागपरिणामाऽङानरूपक्षरख्ता श्रीनन्दरायस्य न हाता, 
नोचेत्तम्माता खपुवरं कण्ठे कुकस्येव पथुरामयास्यत्, तामतुमोपिका- 
भ्रेण्यश्चेति व्रनराजाऽ०येखमेवरा ऽस्पाकमनर्थकरं जातमिति । अवः 
पितरगेहान स्मरति } पितुरतिसररस्य वसुदेवेन महापरतारकेणा- 
च्छि गररीतपुवस्य वरजमागत्य मूज्छया निपतितस्य गेहान् को- 
क्षागारथनागारादीन् संपस्यमाजितारिप्नवनतणधुटिपतच्रलूतातन्तु- 

रतान् शुन्यानिव वान् स्मरति कचिव । हे सोम्य, खप्रिरहन्या- 
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ङुख्पानसान् मुखितपायान् बन्धुनुपनन्दादीच, गोपान् श्रीदाष- 
भभृतीन् । वव दर्नेन किखित्तापोपकशषमनं जातापिवि सम्बोधना- 
ऽऽशयः । यद्रा सौम्याश्च ते बन्धवश्चति स्मरणयोग्यवाश्रुचनाय 
विक्ञेषणम् । चकाराद् मोगोवद्धंनादिसंग्रहः। सः अस्मस्ाणनाथ। 
चिद् देशे काटे वा, उपहासकथायां छोकिकथायां षा नः 
अस्माक कथां शरणीते खमुखेन कथयति । तत्र योभ्यतामाह ॥ 
किङरीणामिति ॥ बहुधा छृतसेवानाम् अस्मद्रव कैडर्यं कर्तुमस- 
मर्थाभिः पुरल्लीभिरुदासीनं तमालक्ष्यौदासीन्यकारणे पृष्टे अस्मा- 
कं किङ्करीणां कथां एणीन इति मावः। वातांकथनेन स्मरस्यासिि- 
कां तदन्वःकरणरत्ति विज्ञाववानसि। अवः कथयेति भावः । ष- 
द्रा अस्माम्नेतुं किमर्थं खमागवः, स एव कुतो नाग इत्याक्षयेना- 
ह ॥ अपीति ॥ वतेति खेदे, विस्मये वा \ आर्य॑पुोऽधुनापि मधु- 
युय्योमेवास्ते !! । कंससहाररूपस्य जातत्वादेवावत्प््यन्तं वत्र कि- 
पर्थं स्थितः, जत्र कुतो नागतः । आ्व॑पुजोऽपि मधुपुयौमपी- 
त्यनेना्यस्य पितुरत्रा ५ऽगवत्वान्मद्यपानादिविनि द्युक्तस्य पुञलवा- 
च्च पथ्यपपधाने पुरे किपयथेपास्व इति ध्वनिम् । नतु तदीयं चित्तं 
तत्र सटग्रम्, अतो नागत इतिचन् । तदीयं मनोऽहं जानाम्यतो- 
ऽज स्थिताऽपि वदन्वःकरणदतति नवीयीत्याक्षयेनाह् ॥ स्मरती- 
वि ॥ पित्रगेदुच्यानां स्वक्रीडायोम्यस्थानानाम् अलाभेन पित्रमे- 
हान् स्परति । सर्वदा येखंङ्तो यश्च सार्द्ध विविधाः क्रीडाः 
कृतवास्तान् बन्धून् गोपाश्च स्परति । कवदपि किङ्करीर्णां नः 
कथां संगरणीते । तथाच पितगेहा दि विरहव्याकुखचिन्त एव तजा- 
स्त इत्यहं जानामि । दुःखितस्य तत्र निरोधो भवतां नोचित इति 
छुचनाय संबोधयति ॥ हे सोम्येति ॥ यद्रा, स॒ आयपुत्रोऽधरुना 
मघुपुर्यामास्त इस्येव, न तु तारप्यत्या तस्य तज्रत्यानांषा 
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कश्चिदुपकागेऽस्ति । स्रदा पितृगेहादिस्परणादिना व्याकुल- 
चिचत्रादित्याक्षयनाह ॥ स्मरतीनि ॥ यद्रा मधुपुर्या प्रियस्य 
स्थिति जनत्यपि, प्रयोजनाभावात् वत्रास्ति न वेति न जानामी- 
ति स्वगम्मीयद्योतनायाजानतीव पृच्छति ॥ मधुपुयीमिति॥ 
समेतस्य द्गीकृतवन्तमिवालक्ष्याह ॥ भुजमिति + तादृक्ष डायो- 
ग्यस्थानानां वथाविधवन्धुमापादीनां वनमाखागुम्फनवीव्यादिनि- 
मागगीतनृस्यरससोन्ईयेखावप्यतरदर्ध्यपरनोत्तरविलाससमोगरी ख- 
राभक्रीडाविछासादिसहस्युणाव्यानां व्रजाङ्नानां बाजाऽदर्ना- 
न्मम मनो नाव रगति । उवः प्रमो वगा व्रजमेवाहं गन्तत्युक्का- 
ऽजागत्य अगरसुगन्धं सुजपस्माक मृधि कदा अपास्यत् का- 
स्यति । तेन च समाश्चसयेव् । भोः प्राणत्रेयस्यः सक्थं 
नरीर्पीतः परं भवतीस्त्यत्का कापि न यास्यामि, रोकत्रये यु- 
ष्पमादरयगन्धरेदस्याऽप्यतुपलम्भादिति । पूरव॑मपि तिरोहितः 
पुनश्चाविभून इति कृता तेद्र्तदागमनाऽऽ्षा पम महती वर्तत इति 
भावरः । यज्राऽऽजंवाव सगाम्भीर्यं सदैन्यं सहचापलम् # सो- 
तकण्ठं च हरिः पृष्टः स पुनरा निगवव इत्युक्तसाद बघुजस्पः ४ 

उद्धतरपकषेऽपि समानम् ॥ | _ 
शरुतिपक्षे, अथ खस्वरूपमूतं परमात्मानं स्पत्य देहाद्ाबह- 

म्परमाऽभिमानवन्त जीवत्पानपारक्ष्य सवेदमाह ॥ अपीति ॥ 
कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीरवरः, पमेवांशो जीवो 
जीवभूतः सनातन इत्यादिश्रुतिस्पृतिभ्याम् आर्यस्य परमासनः 
पुत्रः अंश इवा समवनाद्पुना अ्ननाऽबस्थायां मधुपुर्या मधुल्र- 
सटशविषयरसोपभागायतनमभूतेदहरक्षणनवद्रारनगर्स्याम् आप्ते । 
अहमेत्रेति तादस्म्याध्यासेन तदूषो भूता तिष्ठति । पधुपुर्यापपी- 
त्यपिद्म्दोऽत्यन्तविक्षेन देहेन ताद्ारम्यमस्यन्ताऽतुचितरमिति 



गृदहाथदीपिक्ायाम् । ९१ अध्यायः ( ४७) । ५३ 

धोतयातै । अधुनापि अधिक्रारिकसीरं छब्ध्वापि देहादितादास्स्यं 
ने त्यजसीति वाऽपिशब्दा्थः । आयस्य स्वैर पूर्णस्य परमास्नः 
पुः वदा्ममूतः । आमा व पुत्रनामासीति श्रुतेः । तथाभूतोऽपि 
कि देहपात्र परिच्छिननामिपानेन परिच्छदं पाप्नो ऽसीति बाऽपिक्छन्दा - 
थः । तद नुरूयेव तव प्रटत्तिश्यत इत्याह ॥ स्मरती ति ॥ परमा तमना 
निधिन् गेहान् गरहान भूरादिरोकांश्च स्मरति ॥ है सौम्य 
बन्धून् सहोदरादीन् बान्धवान्, चकाराद्धायापुत्रा दीन, गोपान् 
तत्तद्विषयमंभोमार्थं तत्तदि द्ियाधष्ठात्देवान् स्मरति, न वतु 
स्वस्वरूपभूतं परमात्मानं कदाप्यनुसंघत्ते । कवचिदपि, अहो देहा- 
द्विरक्षणो ऽहं स्वकरमोऽनुसारेण स्वरम नरकं वा मोक्ष्ये इति विद्र 
दशायामपि नः अस्माकं कि_डूरीणगां, स्वर्गकामो यजतेत्यादिका- 
नां श्चतीर्ना कथां गृणीते, न स्स्माकम् । अतोऽस्माकं महत्यु- 
त्कण्ठा वतेते । अगरुसुगन्धे तत्स्थानी यस्राधनचतुष्टयस्रम्पत्तिसंयन्न 

भुजस्थानीयमन्वःकरणं श्रुतीनां सध मस्तके कदा अधास्यत् 
धास्यति । यद्रा प्रप्राधिकारिशरीरं जीवास्मानपारश्ष्येदं शरीर- 
पासाद्य स्वोद्धार एव तया कतव्य इति सस्रम्ध्रममाह ॥ अपीति ॥ 
अधुना आय पुत्रो भवान् ब्रह्मानन्द पयन्तपधुपा्स्राधनमूतार्यां भनु- 
ष्यद्रीरलक्षणपुयीम् आस्ते । अदि बतत्यरभ्यललाभोक्तिः । तत्रा 
सवविवेके समर्थोऽसीस्याह ॥ स्मरतीति ॥ सवेयोग्यतां तयि षट - 
ऽहमत्युत्कण्ठितास्मीत्याह ॥ सुजमिति ॥ यद्रा हितो पदेङमाकष्य॑ 
देहाच्मिमानं विहाय मगव्रदाराधनपरायणं जीव्रासानमाखक्य त- 

त्परा कथानुवाद पूर्ैकसुवेरितग्रहणे खोक्कण्ठामातिष्करोति ॥ अद 
बतेति, हषे । मधुपुर्या सवासक्तिस्थानमुनायापपि देहटक्षणपु- 
स्यौमायपत्रो भमवरदेक्ञभुतोऽहं ददहःदिविरक्षणो न नगरस्यानी- 

यदरदृस्वरूप इत्मेवमास्ते । तत्र स्थितिरपित्तते न भोमायाञ्वि तु 
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भगवदाराधनायस्याह ॥ स्मरतीति ॥ पितुः परमेश्वरस्य गेहान् 
पशुराद्रासत्यादि रूपान्, यद्रा, इमान् देहान् चतुदंशषमुबनानि च 
पितुर्गेहान् देवाख्यभूतान् स्मरति । हे सौम्य, तद्बन्धून् बरुदेवां- 
द् थधकारान्नन्दादीन् गोपान् श्रीदामपरमुखान् स्मरति किङ्करी्णां 
गोपाङ्नानां कथां च स मवान् इवचिद् शणीते । यद्रा, बन्धून् 
गोपात्मकान् स्मरति, नोऽस्माकं श्रुतीनां मध्ये किड्करीणां मगव- 
तकड्यैमतिपादिकानाम् । सर्वदा भगवत्परायणो भवानस्ि। अतो- 
उवक्चिष्टमपि सम्पादयतु । अगरुपुगन्धं मुज निरुक्तमन्तःकरणं 
श्रुतिमस्तके कदाऽधास्यत् ॥ २९॥ 

एवं मगवियावाक्याऽपृतपानासक्तमानसः किञ्चिदपि ब- 
क्तुपमरयसतरमलममानस्वसमातिरेकमवलोक्यातिच किवहदयो हा है- 
स्यादि मनस्येव वर्दस्तद्रचनानि भरर्णस्तूस्णीपास्थितः} भगव्रतिया 
च इतः परं ववतुमक्षपाऽवरिषसख्यश्च चित्रवत्. तूष्णीं स्थिताः । 
वदनन्तरं तदाहास्नाथसुद्धब उवबाचेतयाह । 

श्रीशुक उवाच ॥ 

अथोद्धवो निशम्यैवं कृष्णदशनलारसाः ॥ 
सान्त्वयन् प्रियसन्दशे्मोपीरिदममाषत ॥ २२ ॥ 

अथेति ॥ एवं विरहन्याकुखमानपानां लोकोत्तरपेमाक्रान्वा- 
नाप्रपारम्भवाक्यान्याकर्ण्योद्धवः कृष्णदङ्नलारसा मोषीः भिय- 
सन्देरैः सान्तयनिदं वक्ष्यमाणममाषत । उत् उक्षः सर्वोत्तपः 
श्रीकृष्णो ध्रः खामी यस्य स तथा । भगव्रदूभृत्यस्य भगव- 
सियाणामाश्वासने प्ररात्तरचितेति मावः । चित्तमाङृष्य गतस्य 
कृष्णस्य दक्ष॑ने खारा यासां ताः । ननु किमिति मथुरायां ग. 
त्वा दर्षन न नवर इत्यत आह ॥ मोपीः गोपपराधीनास्वत्र 
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न्तुमक्षक्ताः। यद्रा, गोपस्य कृष्मस्येमाः गोपङ्ष्णदङ्नामिराषाः, 
न तु यदूपतिङ्कष्णद कनरारुसाः । सान्तयन्, हन्रापि मियस्य 
छृष्णस्य सेदेशेनं त स्वरवः ! यद्रा मियसंदेशर्यं ाऽऽ्याति भियं 
इ््यु स्यः ! अत रठड सान्तयक् तु हृषेयनू । इदं षक्ष्यमाणप- 
ऽब्रवीत् ।॥ २९] 

तदाह । 

उद्व उवाच ॥ 

अह् यूय स्म पणाथो मत्या सखोकपाज्ताः ॥ 

वासुदव भगव्राति यासामेव्यपितं मनः ॥ २३ । 

अहां यूयमिति ॥ वसन्ति मृतान्यस्मिन्निति वासुः । वसतीति 
षा वासुः) स चाऽसौ देवश्च वासुदेषस्तस्मिन् भगवति षड्गुणैनव्य 
संपन्ने यामिति इत्य मनः समितं ता युये, स्म नूनं कनार्थाः 
स्मेति प्रसिद्धमिति वा । किञ्च भवस्य एवंविषमपाऽतिरेकबत्यो 
ऊोकपूनिताः । अस्मदादिभिरेकिः पूल्यतां गताः । य छ्ध्ना 
चापरं छामं मन्यते नाधिकं तत ह्युक्तेर्बासुदेते सर्वात्मभूते पर- 
बरह्मणि अर्पितमानसत्रत् । पूर्णाः । भगवति ब्रह्मादि पुष्य- 
पादपाथःरुहे तस्मिन्नासक्त चित्तत्वाष्ठोकपूजिताः। तस्पाव् खात्पानं 
दुःखं शीनं च माऽवगच्छतेति भावः ॥ २३॥ 

नतु जारबुद्धा भगवति वाघुदेवे समासक्तचेतसां दानवता- 
दिभक्तिसराधनाविधुराणामस्पाकं कथं पूणता, कथं वा छोक- 
पुञ्यतेरयाशङ्ा, येनकेनाऽप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेदित्थुक्त- 
त्वात् कृष्णे मनःसननिवेश्रूपभक्तेः फलस्य साघनतयोपायतार्थ- 
स्यानु्ञातसादेकेनोपायेन तस्य जतत्वाज्गोपायान्तरान्देषणं यु 
समप्रयोजक्र्वादित्यादयेनाह् । 

(4 
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दानव्रतनपोहोमजपस्वाध्यायर्सैस्यमैः ॥ 
प्रेयोभिवित्रिवेश्वान्यैः कष्णे भक्तहिं साध्यते ॥२४।) 

दानेति ॥ दानं वखपुरुषादि, व्रतमेकादश्युपवासादि, तपः 
कुश्क्चन्द्रायणादि, हो मोऽथिहोजादिः, जपः प्रणवाऽऽदिमन्नाणां 
मनसाऽऽद्तिः, स्वाध्यायो वेदाध्ययनम् । विविधेर्वापीकूपतरका- 
ऽऽशमादिनिर्माणप्रमुखेः श्रयःसाधनेः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते 
उत्पाद्यते । हिः भरसिद्धि द्योतयति । यद्यपि, तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्यणा त्रिदिदिषन्ति यत्न दानिन तपस्ाऽनाक्षकंनेति श्रुत्या 
यज्ञदीनां संयागप्रथक्छन्यायेन विविदिषायां वेदनस्य बा साधन 
सममिहितं, वथाप्पि, मत्तया छभ्यस्वनन्यया, भक्तया माममिनाना- 
तीस्यादिबचनानामेतस्य चातुरोधेन अभक्तिद्राय तेषां तत्साधनलं 
व्याख्येयम् } तथाच दनादीनां भक्तिर फर्म । साच 
जन्माऽन्तरेष्वुष्ठितदानाऽऽदिसवेसाधनानां युष्माकमेवंविधपरेमा- 
ऽतिरेकवतीनां करताथादो नास्ति सक्षय इति भावः ॥ २४॥ 

नन्वस्माकं व्रजराजकुमारवेषयककामवतीनां कथं भक्तिमच्छं 

कामस्य तदुपायल्वानमिधानादतिचत, तद्विषयककामस्य दाना- 
दिभिरपि दुेभलाव तजन्येयं भक्तिरतुत्तमेयाश्षयेनाह । 

भगव्युत्तम्छाके मवतीभिरनुत्तमा ॥ 
भक्तिः प्रवतिता दिया मुनीनामपि दर्मा ॥२१५॥ 

भगवतीति ॥ उत्तमेनारदादिभिः शोक्यते स्तूयते इत्यु- 
तम् शोक स्तरिमन् । अनेन, भवतीभिः स निन्द्रते, भवस्यस्तु तेन 
स्तृयन्त इति महान् विक्षष इति ध्वनितम् । भगवानितरेषां भग- 
वान्, मतीनां त॒ भ्रीतिमानिति पूरनाय-~ भगवतीति ॥ 

दिष्टथा, अहो भाग्यमस्मदादीनां, याभिरवतीभिवविधा भक्तिः 



गुढायद्येपिकायाम् | १ अध्यायः (७3 )। 9 

प्रवर्तिता आविर्हिता भक्तिरपि प्रकटिता । तासां दशेनादिना 

अस्पदादयो भाग्पातिरेकवन्तः सम्पन्नाः । युष्पद्धाम्यं तु वक्तुम- 
ऽशक्यमित्यर्थः । नचाऽसो शाख्ञाषिहितल्राह्ठोकाऽप्रमिद्धवच् 
निङ्कष्टेति अ्रमितन्यम् } उक्तहेतुभ्यः सर्बेत्क्िष्टत्वादित्याह ॥ अनु- 
तमा, न विद्यते उत्तमा यस्याःसा । यता मुनीनां दनादिसा- 
धनकदम्बवरतामपि दुमा । तदाधेकाराभत्रात् । अच्रदमवधेयम् । 
उपायपू्ैकं भगवति मनःस्थिरीकरणं भक्तिः । सा द्रेबा-विहिवा, 
अविहिता च | वत्राच्या द्रेधा- मिश्रा, शद्धा च | मिश्रा तरेषा- 
क्ममिश्रा, कमेज्ञानमिश्रा, ज्ञानमिश्रा च ¦ कममिश्रा तेधा-ता- 
मपी, राजसी, साच्िकी चेति । तत्र तामसी धा- हिंसार्थ 

दम्भार्था, मास्सस्यौर्था चेति । राजसी च वेधा-विषयार्था, यक्षोऽथौ, 
देश्या च । साल्तविकी च े धा-कर्क्षया्थां, विष्युप्रीनिसिद्य्था, 
विधिसिद्यथां च । कमज्ञानमिश्रा जेधा- उत्तमा, मध्यमा, अधमा 
चेति । ज्ञानमिश्रा लेकधा । ९३ युणकायौणामनुपलम्भानिर्भुणा 
शुद्धाऽप्येकधा अहैतुक्यऽव्यवहिता कर्मज्ञानाभ्याममिश्रताच्छद । 
एवं विहितायाश्चतु्दशमेदाः । अविहिताऽपि चतुधा- कामजा, 
देषा, भयजा, स्तहजा चेति । ततर कमेमिश्रा नव गृहस्थानाम् । 
कङ्गानमिश्रास्तिक्चो वनस्थानां, ज्ञानमिश्रेका भिषश््काणम् । 
अहैतुक्येक सर्वेषाम् । कापजा मोप्यादिप्षमानाम् । द्रेषजा रिशु- 
पाखादितुल्यानाम् । भयजा कंसादिसमानानाम)स्नेहजा पाण्डवा- 

दिषदशानाम् । एवं भक्तेरष्टदश्च भेदाः । तत्र सवाच्छरष्ठा काम- 
जा । अन्येषु तेद्धेदेषु वथाविधमनःस्थिरीकरणस्याऽरुभ्यतादि- 
ति॥ २९ ॥ 

सदत इह विदखष्टा इति पश्चात्तापो न विधेयस्तेनेव इवार्थ - 
सम्पादनादिस्याह् । 
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दिष्ट्या पत्रान् पतीन् देहान् स्वजनान् मवनानि च ]) 
हित्वा वृणीत युयं त॒ इृष्णास्यं पर्ष परम् ॥ २६ । 

दिष्ट्येति ॥ देदाभिपनस्य देहव्याधाराणां च फारत्यागादह- 
व्याग; । अत ए मथुरां न गच्छन्ति पुत्रादीन् हिसा तचोग- 
षेमाघनुसन्धानं विहाय यल्छृष्णाख्यं परं पुरषं दणीत तदिषया 
मदद्धाग्यम् । यु्राचाप्ताक्तिरेव भगवदासक्तो प्रतिबन्धिका | 
तदासक्तिस्यागश्वातिदुष्करः । वत्रापि युयं द्यः । यासां पुत्राः 
दासक्तिस्यागः प्रमढृष्करः । न त्यागो दथा, यतः परं स्वो- 
कृष्टे पुरुषं पए परमाल्मानं णीत ॥ 

ननु द्वीणं खपुरुषत्यागः, परपुरुषश्वीकारो ऽतिदोषाव्टतरेन 
शादे प्रतिपादिवः । मठः शुश्रषणं द्वीणां एरो धर्मो ह्वमाययेस्या- 
दिना भगवता च पतिशश्रषणादिरेद धमेखेन निरूपित इत्याक्ष- 

ङानिष्स्यथमुक्तं इष्णाख्यं सचिदानन्दारूवम् । परमेखधरस्येद 
सर्वदतिखाचं विहय परस्यादिशुश्रूषणस्य परमानथाबहस्रात् पति- 
शुश्रुषणमपि वासुदेवबुद्धेव श्रेयस्करं, कि पुनवक्तव्यं सराप्षा- 
त्परत्रह्मासतक्तिमतीनां मवतीनां माहास्म्यम् । यथा व्यभिचारिण्यो- 
ऽपि पुनरसक्तिपूवेकं स्वपतिशश्रूषणातव कताथ भवन्ति वदरत ख- 
पतिङृष्णत्यागाद् व्यभिचारित्वं, तत्रैव पुनःसमासक्तिसम्पादनात 
प्रमपतित्रततेति भावः ॥ २६ ॥ 

ननु परियविरहानर्ञ्वारमाखान्याङख्हृदयानां क्षणमात्रमपि 
खास्थ्यानावादुभवयष्नापस्पाकं कुतस्त्यं कताथ मित्याह । 

सवोत्मभावोऽधिष्तो भवतीनामघेक्षजे ॥ 
विरहेण सहामागा महान्मेऽनुग्रहः कृतः ॥ २७ ॥ 
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सर्वासमेति ॥ सर्वासना भाव एकान्तमक्तिः, अधिकृतः पराष्ः । 
यद्रा सर्वोऽपि आत्मनोऽन्तःकरणस्य भावः भीतिमावं भवतीना- 
मधोक्षज एवाऽधित उत्तरोत्तरं दद्धि नेतुमारब्धः । भवतीनां 
साधनविधुराणां, सजापि बीना, तज्राप्यधः अक्षजं टत्तिपतरं 
यस्मात्तस्मिन् उ त्तिमावागोचरे परमास्मनि कामजस्ताद्लो भाषो 
विरहेण पुष्टि गमिष्यति । अतो नायं विरहोऽपकारकः । अषों 
न क्षीयते जालितिनिरुक्या च सयश्वरूपे तस्मिन् पुष्टि गतो माषः 
पियवियोगामावाय फषिष्यतीति भावः । नतु साधनैर्विना कथ- 
मेव जाते, कार्यमात्रस्य प्ताधनस्ताध्यत्वनियमादित्याशष्याह ॥ हे 
महभागाः, पृषैपुण्यात्थमाम्यवक्षादस्मिन् जन्मनि भगवद्धक्तिसा- 
धनेषु प्ररात्तिमेवति । पृरवेजन्मनि सम्यगनुष्ठितस्राधनानां तु महा- 
भाग्यक्ञाङिनां नास्मिज्जन्पनि साघनापेक्षा । सस्मान्यहामामानां 
भवतीनामिदानीन्वनसाधनवेरहेऽपि तथाभृतभावोस्पत्तो न विरोध 
इति भावः ¦ नचेदं भदसामाजमिति दद्म । ममाऽप्यर्दविधभा- 
बस्य साष्यल्लाहिखाक्षयेनाह ॥ महानिति ॥ तादङमावबोधमेनः 

त्रोरकण्ठायुत्पादयन्वीभिभवैतीभिमेमोपरि महान अषपरिच्छिन्नो- 
ऽनुम्रहः कृत इत्यथः ॥ २७ ॥ 

तेषां सततयुक्तानां भजतां भीतिपू्वंकमिति भगवद्राक्याद् 
भगवद्धक्तिमूकं तच्न्ञानं भगवद्रक्वेर्वक्तुमबतारयति । 

श्रयतां ् रियसदेशो भवतीनां सुखावहः ॥ 

यमादायाऽऽगतो भद्रा अहं भतू रहर्करः ॥ २८ ॥ 

श्रूयतापरेहि ॥ ननु नेमानि स्तुतितराक्यान्यस्माक सखुलजनन- 
कानि, भियेणास्पान् प्रति किञ्चिदुक्तं चेत्त्ि तद्रदेति चत्तदेवेदा- 
नी निविदयामीस्याह् ॥ भियेति ॥ सम्ययुष्देबद्पः संदेशः अ- 
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घहयकत्तंव्यः ! भ्रियसबन्धिखाच् पियवदादरणीयः । तत्रापि भ- 
वतीनां सर्पाधनफकेरवंविधपमेमवतीनां सर्वामामस्मिननेव जन्मनि 
सुख वहो, न त॒ कष्टमाध्यसताधनेषु भवतैनेन दुःखजनक । अत् 
एव्र य संदेक्च भगवन्मुखपद्नादादायाहमागतो, न त्वन्यी यः क- 
शित } यतोऽहं भतू रहस्करः रहस्यकायंकतां । तथाच रहस्यपेवार्थ 
तेनोपदिष्ठं वक्तुमहमागते इति मावः । यतो भवयो भद्राः कट्याण- 

रूपिण्यस्नतपात्रभूताः । एतेन; भर्तेह प्रेषित इत्याघयुपालम्मो निरा- 
कृतः । युष्पलियचिकीषया समागतो ऽप्यहमेतद्रोपना्थमादो ब- 
प्पित्र्ह परविषठ इयाक्षयाद् ॥ २८ ॥ 

तत्र सर्वोपाछम्भकारणं, व्यसनदकृतचेवा इव्युक्तं सयका 
तद्रमनं भगवत्सदेडेन निराकरोति । 

मव्रतीनां वियोगो मे न हि सत्रौत्मना कवित् | 
[क £, [ 

यथा मृतानि मूलेषु खं वाखग्निजल मही ॥ २९॥ 
भवतीनापिति ॥ मवतीनां पे पया सद्धं वियोगो नास्तीति 

प्रतिज्ञा । तत्र हेतुगभितं विर्तोषणं, स्रौखनेति ॥ सर्वस्यात्मना उ- 
पादानकारणेन । तदनन्यस्रपारम्भणशब्दादिभ्य इति न्यायात्। 
तस्मात् करणात् परमार्थतो ऽनन्यलं, व्यतिरेकेणाभावः कार्यस्या- 
वगम्यते । कुतः । यथा सोम्पेकेन मृतििण्डेन सर्व परृष्पयं विज्ञातं 
स्याद्, वाचारम्भणं विकारो नामघयं परृ्तिफेत्यव सत्यमित्यादि- 
श्रुतिभ्यः । आदिशब्दादेनदास्म्यभिदं सर्व, षव सत्यं, स आत्मा 
तन्समसि, सर्व यदयमात्मा, ब्रह्मेदं सर्वम्, आसवेदं सर्वे, नेह 
नाना किचनेचयेवमायास्मेकत्वपतिपादनपरं वेचनजातं गृह्यते । 
तथाच यथा वटाव्राकाज्ञानां महाकाक्चाद्, यथाच पगतरष्णोदका- 
दीनामर उषरादिभ्यो नान्यलं, दृष्टनषखरूपलाव्, खरूपेणाऽतु- 
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पाख्यल्दिवपस्य मोग्यभोक्ादि प्रपञ्चस्य बह्यव्यततिरेकेणाभावः। 
ननु यथा इक्षोऽनेकश्चाख एवमनेका ऽऽत्मकमनेकशक्तिप्रदत्तियुक्तं 
ब्रह्मा एकलमनेकसमुभयमापे सत्यमेव । तथा मदादैदष्टान्ता 
अप्यस्मिन् पक्ष नाननुरूपा इतिचन । मृत्तिकेत्येव सत्य, तत्सत्य- 
पिति दृष्टान्तदा्ल्तिकियोः भकरनिमाचरस्य सत्यत्राञरधारणात् । 
वनछमक्तीति श्षारीरस्य बह्यभावोपदेशाचच । उक्तमर्थं स्फोरयितुं 
सृह शन्तमाह ॥ यथति ॥ सुनषु स्थाव्रजङ्मर्मघतिषु पहाभूता- 
न्याकाल्ादीनि । बायुमष्ताऽधिवास्वम्निः ॥ २९ ॥ 

तथाऽहं च मनः प्राणवुद्ौन्द्रियगुणाश्रयः ॥ 
आत्मन्येवात्मनात्मानं सृजे हन्म्यनुपाल्ये ॥ 
आल्ममायानुसविन भृनन्द्रियगुणात्मना || ३० ॥ 

यथा भुतेषु चराचरेषु स्वस्मिन् कार्पतनापरूपलाद्राचार- 
म्भणमत्रषु प्रकृतिखात् सत्याधिष्ठानरूपेण महा भुतालि वतन्ते त- 
थाहमपि वाचारम्भणपाक्राणां कायेमूनानां मनञादीनां तत्कार्- 
गभूतानां सन््रादिगुणानां चाश्रयोऽधिष्ठानरूपलात् सखस्वेना- 
ऽतुगतः । ननु कायेक्ारणयोरनुगनव्यारत्तयोरखोके भेदोपछ- 
म्भात् कथं स्वैकारणात् सर्वानुगताद् परमात्मनः सतैस्याऽनन्य्- 
तरमिस्याश्षद्याह ॥ आत्मन्येवेति ॥ बाचारम्भणयित्यादिश्रया 
विकारमात्रस्य मिथ्या्बोधनात् तत्तियागिकरनद्धपिकमेद्ाऽस- 
त्यसवधारणात्तस्तीतिर्थ्रान्िनिबन्धनेति भातः । तथाच शरुतिर 
काऽदं बहु स्यां, तदात्पानपक्रुरुतत्याद्या । नन्वेकस्मिन्नाधारे कृ।र- 
णलकार्यसरूपविरुद्धवर्मसम्बन्धः क्रथं युञ्यने इतिचेत्तजाह ॥ 
भूतेति ॥ वथाच सत्तास्फूर्तिथद्ातृलनाधारतवं, मूताद्रात्पना 

क यैत, गुगास्ना कारणस मिस्वच्छदमेदान्नास्तिविरो ध इत्य- 
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ऽयः 1 नन्वसङ्गनिधिकारस्य कथ तदूपतेतिचे्तत्राह ॥ आत्ममा- 
येति ॥ खानः भकाशाष्टम्धपत्ताकाया मायाशक्तेरतुमावः= अ- 
न्यस्यान्यासनावभास्नप्तापर्ध्यं तेन । वथाचानिर्वैचनीयपायाङृ- 
मेतानिरव॑चनीयं ब्रह्मणस्तदास्मत्वमिति भावः ॥ २० ॥ 

आत्मा ज्ञानमयः शद्धो व्यतिरिक्तोऽगुणान्वयः ॥ 
सुषुस््र्जाग्रदधमनोड़्तिमिरीयते ॥ ३१ ॥ 
परमार्थतस्तु आत्मा ब्ञानमयः इ्ानखरूपः । ज्ञानपिदयुपलक्ष- 

णम्  सचिदानन्दरूपः । सत्यं ज्ञानमनन्तं विद्गानमानन्द ब्य 
स्पादिशरुतेः । अङ्ञानोपदहितमेवासदपं केचिदङ्धकु्गन्ति तानिरा- 
ह ॥ शुद्ध शति ॥ अत्रेद्रोपाध्यषसपष्टः । निरयं निरस्लनपि- 
स्यादिश्रुतेः । अत एवाहङ्कारादिभ्योऽपि व्यतिरिक्तः । अपाणो 
दमनाः श्र इत्यादिश्रुतेः । अव एवाऽ्युणान्वयः गुणसम्बन्ध- 
रितः । साक्षी चेता केवलो नि्यणश्चित्यादिमन्ववर्णाद । देह- 
दिषेदिष्टथपतीतिस््वौपाधिकीत्याह ॥ सुषुपेति ॥ मायाननितैरना- 
गरःखभ्रषु्िभिरन्तःकरणधर्मेरीयते विञ्ेतेजसपराह्गरूपेण परदी- 
यने, न खतः । यद्रा पुषुप््यादिभिभनोदत्तिभिर्मुणान्वयः परती- 
यते } तथाचान्तःकरणतादात्म्याध्यापतात्तदवस्थावसेन प्रतीयते 
इनि भावः | यद्रा घुषु््यादिभिर्व्यतिरिक्त ईयते । अनन्बागतः 
स तेन भवतीत्यादिश्रुस्या पर्वाषस्थास्वनुगताद् आत्मनो ऽवस्था- 
नां व्यतिरेकभिषानात् । अत॒ एवायुणान्वयः । गुणकार्याष- 
स्यान्निवयसम्बन्धशुन्यः । नन्वेवमात्मन एकलैकान्ताऽभ्युपगे 
नाना मानाव प्रस्य्षादिप्रमाणानि, वबिधिपरतिषेषमोक्षक्षास्नं च 
ष्याहन्येतेति चेन्न । स्वमव्यवहारस्य भार् भरवोधादिव सर्वव्यव- 
हाराणां मार् ब्रह्मासपगोधात् सत्यतरो पपत्तेः । नन्वप्तत्येन वेदा- 
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स्तवःक्थन कथं सत्यव्रह्मात्पलपतींतिरितिचेश्न । शङ्कत्िषादि- 
निमित्तमरणादिकार्योपलन्पेः करिपतादपि हखवस्वादिषमांश्नगो 
नाग इति प्वैतादिव्रिषयकपमोत्पत्तिदशेनाचेति सह्खंपः ॥ ३९॥ 

क, $ (त 

वश्च मानसः सेसारो पनोनिसेधाच्छाम्यतीत्याह् । 

येनेन्द्रियाथान् ध्यायेत मषा स्वप्नवदुत्थितः ॥ 
तन्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिद्रः प्रयपयत् ॥ ३२॥ 

येनेति ४ यथा निद्राया उर्थितः पुमान्मिथ्यामुतमेव खघ्नं 
ध्यायति वथा बाधितानपि इद्दियार्थान् शब्दादिविषयान् येन 
पनमा ध्यायेचिन्तयेत्, ध्यार्येश्च येनेन्दरियाणि परस्यपदयत परवान्, 
तन्मनः तिनिद्रोऽनरखसः सज्जिरून्ध्याह्नियच्छेत् । यद्रा पनोनि- 
रोषान्वरयन्यतिरेकाभ्यां संसारभानामाननिश्चयाव् संसारविनि- 
गुक्तान्यसखवष्पावमगस्यर्य मनसो निरोधः सम्पा हइृत्याह ॥ येने- 
ति ॥ उस्थितः समापेः सकाशा भ्युस्थितो वेन मनसेद्दरिया्थान् 
ध्यायेत खद्ररन्धूषायूतान्मिथ्याभूतानपि चिन्वयति। समाधिस्यश्च 
न चिन्तयति वस्मात्तन्मनो निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि च निरुन्ध्यात् । 
तत्रापि विनिद्रः छयशुन्यः प्रत्यपद्यतात्पस्ूपमवाम्नोतीन्ययथंः । 
यद्रा, एत्रस्भुतास्मज्ञानमपि नात्ससकराकश्ाव पएृथगतस्वदपि निरः 

न्ध्यादस्यथा द्वैतापत्तेरित्याशयेनाह ॥ येनेति ॥ उस्थितो देहा- 
दिभ्यो व्यतिरिक्तालज्ञानाभ्यासवान् । येन जनेनेन्ियाथौन् 
स्वयवन्यृपामिप्याभूतान् ध्यायेव तस्ज्ञानमिन्दरियाणि षदिरन्तरभ- 
देन द्वितिधानि करणानि च निरन्ध्यात्।ततश्च, विनिद्रः, अज्ञान- 
तत्कायतरिनिष्ुक्तः परस्यपश्रव बह्म सम्पद्मत इव्यथः ॥ १२ ॥ 

एतरिषद्धौ कूतक्त्यता भवतीर्याह । 

एतदन्तः समाम्नायो यागः सांख्पं मनीषिणाम् ॥ 

९ 
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त्यागस्तपो दमः सत्यं समुद्रान्ता इवापगाः ॥ ३३॥ 

एतदन्त ईति ॥ इयं ब्रह्मसस्पत्तिः अन्तः समाप्निः फ यस्य 
पः, समाम्नायः कमकराण्डरूपो वेदभागो, योग उपासनाक्षाण्ड- 
सक्षणा वेदमागः, सांख्यं ज्ञानकाण्डात्मकस्वद्धागः । यद्रा, स- 
माम्नान्यः कण्डत्रयालसको वेद्ः। ननु वेदस्य कमांदिभ्रतिपादन- 
परखदक्षनाव कथपेतदन्तस्वमित्याशद् फटवदथोवबोधनपर- 
स्य व्ेद्स्येतदन्तत्वमेत्र न्याय्यम् । एतद् तिरिक्तस्य मुख्यफर्ला- 
भावादित्यादयेनाह् ॥ योग इति ॥ कर्मयोग उपासनायोगश्च साँ- 
ख्यमात्पानात्मयिचारात्मको ज्ञानयोगः । ननु सवे एवं कुतो न 
प्रतिपन्न इयाशद्खाह् ॥ मनीषिणाम् ।॥ पण्डितानापर । सांख्य- 
योगो पृथग् बालाः प्रचदम्ति न पण्डिताः # एकं साख्यं च 
योगं च यः परयति स पशयतीर्यादिश्षाच्रात् । तत्तकाण्डोक्तसा- 
धनान्यप्येतदन्तान्येषेस्याह ॥ साग; ॥ आहूतित्णगदानादिसं- 
न्यापपयेन्तः ॥ तपः कृच्छचान्द्रायणादि मनःसय्यमान्वम् । दम 
इन्द्रियदननम् ॥ सत्यं यथार्थभाषणम् } इदमहिसादेरप्युपलक्षण- 
म् । तत्रातुरूपं दृ्टन्तमाह् ॥ समुद्रान्ता इति ॥ यथा आपगाः 
स॒वां नद्यः साक्षात्परम्परया च समुद्रान्तास्तद्रद ॥ ३३ ॥ 

नन्वात्खसूपेण यद्यपि न सं वियुक्तस्तथापि सोन्दर्षकषौ- 
कुमास्यैषोष्वादि गुणगणा्डततिग्रहनन्दनन्दनात्मा शां भियो- 
ऽसश्चतिरहः किमर्थं दुरे बत्तत इतिचेत्तत्ाह ॥ 

यत्खरहं भवतीनां बै दुरे वतत प्रियो दृशाम् ॥ 
मनसः सन्निकषा्थं मदनुध्यानकम्यया ॥ ३४ ॥ 

यन्हमिति॥ दशां भियो यदि निकटे वतते तदाकदाचिन्मनो- 
ऽसन्निङृष्टमपि भवति । दूरे तु तस्मिन्मनः सजिङ्कषटमेव भवति । 
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अतो भवतीनां पनःसन्निकर्पीथै भवतीनां दशां भियोऽहं दूरं वते । 
वे निश्चयेनेवं ज्ञातव्यम् । यो मदनुध्यानं करोति स एव मम मिय 
इति कृता मद वुध्यानकाम्ययाहं दूरे वते । अनुध्यानेन च पर- 
स्प्र मनः सन्निकृष्ट भवतीस्यथेः ॥ ३४ ॥ 

नतु किमित्येवमुच्यते । अस्माकं तु सचजिकृषटेऽपि खयि मनः 
कि © सन्निङृएटमेव्र सी दितिचेव सत्यम् । वथाऽप्यास्ति चिकषेष इत्याह । 

यथा दुरचरे प्रटे मन आविद्य कर्सते ॥ 
खीणां च न तथा चेतः सन्निकटे क्षगोचरे ॥ ३५ ॥ 

यथेति ॥ यथा परष्े दरचरे तच्चिन्तया मनसस्तस्पिननेव सन्निवि- 
सवे, न तथा सन्निकृष्टे नेश्चिन्त्यादियर्थः । यद्यपि पुरूषाणाप- 
ऽप्येव, तथापि स्रीणां विक्ञेषत इत्थमिति चयोतयितुं स्वी णामित्यु- 
त्तम् } चकारात् पुरूषाणाप्रपि ॥ ३५ ४ 

एतत्फर्माह् । 
मस्यतरेरय मनः छत्लं विमुक्तारोषन्त्ति यत् | 
अनुस्मरन्त्यो मां नित्यमचिरन्मामुेपष्यथ ॥ ३६ ॥ 

मयीति ॥ छरछपित्यतद्विटणति ॥ निदतच्ा अश्ेषास्तत्त दि 

वकााचरा रत्तयो यस्य तथाभूनं यत् तन्मनो सय्यावेहय मापेवा- 
ऽवुक्षणं स्मरन्त्योऽचिरान्पामरवाप्स्यथ ॥ ३६ ॥ 

नेदं रुच्युत्पादकमाचमपि तु यथाश्थतम् । मद नुस्मरणफल- 
स्य खसखीषु भवतीभिर्रष्टखादित्याह् । 

या मया क्रीडता राज्यां वनेऽस्मिन् बज आस्थिताः ॥ 
५ [9 १ 

अरूग्धरासाः कस्याण्यो मापुमद्ीयचिन्तया ॥ ३७ ॥ 
© @=~ क 

या सयेति ॥ खभव्ादिभिः प्रतिबद्धत्वाद् या व्रजे स्थिता 



६६ अमरगीकव्याख्यायाम् । 

[० अशिन् वने रात्यां क्रीडता मया अरन्धरास प्री वचिन्नया मां 
प्रापुः । यतः कस्याष्यो जन्पान्वरेषु अनुप्िवसुकृवाः । यदा मदनु- 
चिन्तया पाभ्िपतिषन्धकदुरितक्षयाव् कस्याण्यः । यद्रा, अर्भ्ध्- 
रासा अपि मां प्रापुः । भवत्यस्तु छग्धरासाः । अत एव, हे क- 
स्याण्यः । वथाच ब्रह्मरोकावयिमोगपारं यदपेक्षया तुच्छं तन्मया 
सह कीठनं प्राप्नवतीनं युष्माकं पत्खरपध्राधिरवावङिष्यते, न 
तन्यत । सषा च यथोक्तोपायेन भंविष्यत्यकाऽवोऽघ्रुयादिकं वि- 
हायानन्यतया मदतुस्मरणं कार्यमिति भावः) ये यथा पां प्रपद्रन्ते 
तांस्तथैव भजाम्यहमित्यतुेषेनास्मिनिलयुक्तम् । अहमपि युष्म 
स्सस्षिधाकेव तिष्ठामि । पन्पनपो युष्पासु प्रविष्टटताव् ॥ ३७ ॥ 

श्रीशुकं उवाच ॥ 

एतरं प्रियतमारिष्टमाकण्यै व्रजयोितः ॥ 
ता उचुरुद्वं प्रीतास्तत्सवेरागतस्परतीः; ।॥ ३८ ॥ 

एवमुक्तप्रकारेण भियतमेनातुपेक्षणीयवचनेनाप्रतमेन तत्रा- 
प्यादिष्टमाद्पूर्वकमुपादिष्टमाकण्यं सम्यगवधायं प्रीताः, जस्पदू- 
पकाराय मगवानिमे दूतं भ्रेषितवानिति विचायं प्रसन्नचित्ताः । 
यतः परियतमरसदेकैरागता स्मृदिवैयभतुचर्यो थगवान् स्वापी श- 
वदा अदूयादिदोषनिदत्तिपूरवकमनुसन्धेय इत्यादिलक्षणं स्मरणं 
यातां वाः । अनुख्हीता यतो व्रनयोषितः । अतुकम्प्यद्थानवा- 
पिन्यः पसरर्चित्ता उद्धवमूचुः ॥ ३८ ॥ 

यद् चुस्वदाह । 

दिषटयाऽहितो हतः कंसो यदुनां सानुगो ऽघकृत् ॥ 
दिष्टयक्िरुन्धसवर्थः कुशस्यास्तऽच्युतो धुन। ॥ ३९॥ 



गुहा्दीपिकायाम् । १ अध्यायः (४७ } । ६७ 

दिष्व्येति !॥ अहिबः शक्रः, येष्टेन विरहकारणस्वदस्पाकम- 
पि यदूनामघह्रद् दुःखदः । यद्रा, यदूनामदिती ब्रह्मणादिदुःख- 
करत्वात् पापन्द् हवः । तत्रापि सानुगः । अतुजमहितः । तद् 

दिष्व्या परमानन्दकरम् । यचच रग्यप्तवीर्थेरतरवसुदेवाद भिः सह 
अच्युतो ऽघुना कुशी आस्ते वदपि दिष्व्या । यद्रपिं प्रियतमसंदे- 
केरुन्धस्पतयस्तथाप्णाखूदक्षख्यमावा विरदन्याङ्करुचित्ता उक्त- 
वाक्येन खदुःखमपि व्यञ्जयन्ति । यदूनां शवुहतो ऽस्माकं त॒ सवे 
ऽपि यदव एव सप्रति शच्वो जीवन्वि च र््धस्वाथीः संपन्ना, वयं 
तु नष्टस्वाथौः । वेषामिदानीं सनिहिवतादच्चुतो ऽस्माकं तु प 
च्युत इति तेषां भाग्यातिक्षयोऽस्माकममाम्यातिकषय इति ॥ ३९ ४ 

हृदिस्थं स्वमावमुतं मात्सर्ये गूहिवुमशक्ताः स्पष्टं समास्सयमाहुः 

कथं रतिविशेषन्ञः प्रियः स पुरयोषिताम् ॥ 
नानुबध्येत तद्दाकयेविंभ्रमेशवानुभावितः ॥ ४० ॥ 
कथमिति ॥ षः अनुभूतपूत्ैः रविविशेषान् जानातीति रति- 

विश्षेषह्ञः । अत एव पुरयाषेतां प्रियः प्रीतिविषयः। सदत्तपुख- 
विकेषाभिङ्गस्य परीतित्रिषयलनियमाद । तद्राक्यन्धड्ा्भगमिति- 
विश्रमेः कटाक्षादिनेज्रादिषविचेषितेश्वकारान्मनोटात्तभिश्च । तथाच 
वाेकायपानसम्यापरैरनुभावितो ऽनुभवपर्यन्तं नीवोऽवुभवयुक्तो- 
वा कारिवः । पूजित इतै बा । अनुभाजित इवि कथेद पाठः । 
कथं नातुवध्येव मरेमश्रङ्राबद्धश्च कथं न भवेव । अस्माकं तादश- 
साधनपापग्रीविषुरत्वादिवो गतस्तदेश्षात् कापि न गमिष्यतीति 
भावः । पुरेण सहितानां योषितां भिय इति का । वथाच पुरवा- 
सिनां वत्पषल्यादी नामपि वदाषक्ततानास्ति तारडबन्धनपतिब्- 
न्क किञिदिति भावः ॥ ४० ॥ 
अस्मा कस्णीयां प्रीति ताप करोतीत्यतुपधाय सदूःखमाहुः । 



६< भ्रमरगीतष्थास्यायौम् । 

कचिद् गदाग्रजः सौम्य करोति पुरयोषिताम् ॥ 
प्रीतिं नः सिग्सर््रडहासोदारेक्षणार्चितः | ४१॥ 

कचिदिति ॥ स्निग्धं चतत् स॒व्रीडदहसेनोदारमीक्षणे तेना 
ऽचिनः। अस्माकं ताद्शकटक्षिणा्चितो रामानुजो यथा नः प्रीति 

कगेति स्र तथेदानीं गदाग्रजः पुरयोषितां तेनार्चितस्ताा तथा 
प्रीति करोति कचित् । यद्रा, अस्माकं तेनावितः प्रीति न क. 
तत्रान्, अपि ठु विहाय गतः । पुरयाषितां तु वीति करोति क- 
चित् । यद्रा, नस्तना्चितः प्रीति पुर्योषितां करोति कचित् । 
सौम्यस्वमतस्लामेवं प्रच्छाम इति संबोधनाश्चयः } यद्रा, अस्माकं 
ताटश्करक्षेणा्चितोऽस्माखाऽऽसक्तचित्तस्तासां प्रीति पनोऽनु- 
रञ्जनमात्रं करोति कचित् । यद्रा, खियः कामितकामिन्यो रोकः 
पूजितपूजक इति न्याथादस्माकं ताद्शेक्षणेना्चितोऽतस्लासामपि 
तेना्वितः ॥ ४१ ॥ 

यद्यप्यधुना भगवान् ब्रह्मोपेष्टरखाहरुनोतस्तथापि सखि- 
सखमावनाभावितखान्तानामस्माकं तथालेनेव स्प्रतिपथमारोहति, न 
गुरूखेन, नापि परमासमलेनातो भगवानपि सखीतेनेवास्मान् 
स्मरतिवेत्ताई नास्त्यस्माकमपराध इति मनसि निधाय पृच्छन्ति । 

अपि स्मरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते कचित् ॥ 
गोष्ठीसध्ये पुरखीणां मान्याः. स्वैरकथान्तरे ॥ ४२ ॥ 
अपीति । नोऽस्मान् स्मरति १1 स्मरणसेभावनया प्रहनः। ननु 

स्परणाभातरे कथपरुषदेकषार्थं मां प्षितवानियाशच्, नोपदेशार्थ 

स्परणं षयं पृच्छामः, किन्तु पूवनुभूनटतचान्तसबन्िखेनेत्याश्षयेन 
आहुः ॥ पुरख्ीगोष्ठीमध्ये । ननु तत्र भवतीनां स्मरणे का 

संभावनेति चेत् तत्राहुः ॥ प्रस्तुते चित् ॥ 



शूढाथदीपिकायाम् । १ अध्यायः { ४७) । ६९ 

एकसवन्धज्ञानमपरसबन्धिस्मारकमिति न्यायात् कस्मिश्चदस्म- 
त्सदशपसङ प्रस्तुते सति । ननु युष्पत्सम्बन्धिस्मरणे कः भरसङ 
इतिचेत्तत्ाहः ॥ स्वेरकथान्वरे ॥ अहो व्रज इवात्र स्वेरतया भदत्त 
कर्तु न शक्नोमीत्येवं कथान्तरारे । किच व्याव्रस्येतखेन तु स्परण- 
पावरश्यकपित्याक्षयेनाहूः । आम्या इति ॥ स्वस्मिन् स्मरणकपल- 
योग्यतायुपपाद् तरिर्िस्तकरतेखयो ग्यतामाहुः- 
गोचिन्द् इति ॥ अस्मदरक्षणेन छब्यगवेन्द्रपदो भगवान् कुतान्य- 
ऽस्माभिः मरारदधं विचेष्टितानि स्मर्तुं योभ्य इति मावः । सराध्नोनि 
परक यमिति साधुस्वपस्परपुखावदमेनदु च्रं निव्याजन देहीति सं- 
बोधनाक्षयः ॥ ४२ ॥ 

अहो रासक्रीडाध्धिकरणभुवा निक्षासूववष्यं तेन स्म्ेञ्या- 
स्तरसम्बन्धेना ऽस्माकमपि स्मरणमावश्यकपियाद्येन चत्स्परणं 
पृच्छन्ति । 

ताः किं निशाः स्मरति यासु तदा प्रियानि- 
्रन्दावने कुमुदकुन्दशाङ्करम्य ॥ 
रमे करणचचचरणनूपुररासगो्ठया- 

मस्ममिरीडितमनाङ्कथः कदाचित् ॥ ४३ ॥ 
ता इति ॥ क्षः = मयेमा रस्यथ क्षपा इति पुत्रवरदत्ताः । 

खदत्तं वस्तु स्मर्यते सवैरिति भावः| किञ्च, दुःखाधिकरणभूतः 
सुखाधिकरणमुतो षा काडाऽवहयं स्परणपयमवरोहतीत्याहः ॥ 

यासु तदाऽस्मन्नायकतादन्ायां रेमे । तत्रापि भियाभिरस्माभियद्। 
तस्य रपणपपाक्षतं स्थितं तदा वयं परियाः कारिता इदानीमि- 
तरपरियालामे वयं शिष्या इति व्यड्घम् । तत्रापि इन्दाषने ख 

च्छन्द री खास्थाने । नानमृनाऽस्य सा ङीखा नगरषु नागरीभिः 



89 भरमरमीवव्याख्याचाप् ) 

संभवतीति मावः ॥ कुमुदैः कुन्दैः क्षकषङ्कैन च रम्य । अनेनो- 
दीपनपाग्री सम्पहक्ता । त्रापि कणन्ति चरणनुपुराणि यस्यां 
शसषमोष््ां वस्या भियाभिरस्माभिरीहडिता मनोज्ञा अविरम्याः 
कथा यस्य । तथाचेवंविधाऽऽङम्बनोदीपनजन्यस्याऽभवेकुण्टलो- 
कमव्यरम्यस्य पुखस्याधिकरणमृता निक्षाः कदाचित कस्मि 
श्वित् के स्मरति किम् । यदि स्मरति तरि सर्व॑साषनसंपन्ना 
दत्तगुरुदक्षिणा वयं भियलवेनेव ते स्मरिष्यामो, न तु गुरुखेन, 
नापि परमात्पमत्वनेति भावः ॥ ४३॥ 

स्मरति, न वेति तु विष्टु । युख्यमस्मदभिरुषितं यथावद् 
बूहीत्याशयेनाहूः । 

अप्येष्यतीह दाशाहैस्तत्ताः खङ्कतया इचा ॥ 
~ ५९ ५ ०, सज्ञैवर्यस्तु नो गत्रेयथन्द्रो वनमम्बुरैः ॥ ४४॥ 
अप्यष्यतीति ॥ नतु युषपाभिरेत्र तत्र ङतो न गम्यत इत्या- 

दा ङ् निटस्ययमिहास्पिन् इन्दावने इस्युक्तम् । तत्र स्वाच्छन्धा- 
दमावात्ताहशरसोत्पत्तिनं संभाव्त इति भावः । ननु परमस्वत- 
न्नोऽपो कथमायास्यतीति चेततत्राहुः ॥ दाशा इति ॥ यथा तेषां 
दुःखनिराप्ताय तत्र मनस्तथास्मचापनिरत््य्थपत्राप्यायास्यती- 
ति मावः । जीवनदानाद् प्रं दानं नास्नीति. विचास्यायास्यती- 
त्यस्त्यस्माक संभावनेत्याश्येनाहूः ॥ तप्ता नः स्रगनरैरुख रविन्द- 
ऽऽदिमिः सज्जीवयन् । जीवनापगमे तदुपदिष्टर्थाभ्यासः कथं 
भविष्यति । सकामतया मूतानामस्माकं सुक्तिरपि दुभा । तस्मा 
व स्तरोपदेशस्ाफरयायापि तदीयमागपनमुचितमिति भावः । तु- 
कब्देन यथोक्तन्नानोपदेशेनीस्माकं जीवनराभ इति धोतयन्ति । 
ननु सकरुतापोच्छद कात्मोपदेश्षाद पि युष्माकं ताषनिदटत्तिः कथन्न 



गूहाथैदीयिकायाम् । अध्यायः ( ४७ ) । ॥ ५ 

दः, भवतीति चेत्तत्राह: ॥ स्वकृतया चेति ॥ नन्दनन्दनविरन- 
नितेन शोकेन वप्राः । वथाच खषिरहजनितक्षोकस्य सदुपगम एषं 
निवतेको, नान्यव। आस्मन्ञानस्य सांसारिकदुःखनिवत्तकत्वादिति 
भावः । यद्रोक्तशोकेन वप्ासलात्तेन द्रवमाणार्ना शुद्रताद्रा श 
पनिटति विनार्पोप्देशाधिकाराभावाद् स्वयमेवात्रागत्य बाप नि- 
षर्तेयतु आस्मह्ञानं चोपदिश्षतु भगवानिति भावः) तन्रादुरूपं इ 
न्तमाहूः (ययेति गृहादिदाहस्तु जरान्तरेरपि शास्यति । बनदाई- 
स्तिन्द्रनियुक्तपयेदैरेवोपकशाम्यति । तद्रदस्माकं तापः प्रष्मददि- 
तस्य खुखारविन्दादिनेवोपक्षास्ति गदिष्यति.नान्पयेस्ययेः ॥४२॥ 

तदागमनसंभावनयेचदृ्ा पुनविचा्यनागमनदेवुनवुरंधाव 
वद्ममनं न सम्मृवतीत्याहूः । 

कस्मात् कष्ण इहायाति प्राप्तराञ्यो हतादितः ॥ 

नरेन्द्रकन्या उद्वाह्य प्रीतः सवेसुहदड़तः ॥ ४१५ ॥ 

कस्मादिति  वर्वमानकाठे अजाममनहैतुं न पयामः । यतः 

भाप्रराल्यः । पूर क्च पद् रस्तस्वादिदहागतः स्थित; इदानीं छब्ध- 
राञ्य इह गोपालनादिनिङ्ष्टाधिकारस्थाने कस्मादायाति । कि 

हताहिवः । यद्वयात् पलाय्याजागतः स चादितः शुः कंसो इतो 
येन सः । हथाच हादश्षः श्षद्चरपीदानीं तत्र नास्ति, यद्धयाद- 
घ्ायातवि । अत्राऽपि सर नास्ति यद्धनना्थं वाऽजायातीति भावः) 

नरु अन्न छग्धमुपकारं स्थत्वा प्रत्युपकारार्थं सद्य एवायातीति 
कषङ्कानिरासाय ष्ण इत्युक्तम् । श्यापदणात् सकपटात् तस्मा- 
ज्लास्ति परस्युपकारपापिपतम्भावनेत्याक्षयः । नन्विदानीं नव्यानां 
भरियाणां नमरद्लीणापनुरञने छञ्यनवीनराञ्यस्थिस्युपकरणसपा- 
दनादौ च व्यापूतसान्नायाति, पश्चाद्वकाङ्दक्लायामायास्यतीति 

१७ 



७३ चमरगीतव्याख्यायाम् । 

चेत्तद्यवविधप्रतिवन्धकानामुततरोत्तरं बहनां सेभावितलावं कदा- 
पि तस्यावक्राशो दुरम शत्याश्षयेनाहुः ॥ नरेन्द्रेति ।। तथाच दि- 
सििजयष्वन्र नरेन्द्रपराजयसपादनोच्रोगस्तस्कन्याहरणवद्विवाई-व- 
त्पीदयुष्पादनपुजोत्पाद्नोचोगः । ततः पुत्रपोजादिषुषद्शरतसे, 
तत्रैष भ्रीतत्व, तद नुरोधपरावणसं चेति सर्वदा निरकाश्चः क- 
श्प्राहाथास्वदीति भावः ॥ ४९५॥ 

ननु श्रीपतेस्वस्य किं राज्येन कि वा नरेन््ुकन्याभिरिषि- 
चेव वाहं स्वापेक्षया निकृष्टामिरस्पाभिरापे कि यद्थमायास्यती- 
त्थाकषयबाह्ुः । 

किमस्मामिवैनोकोभिरन्याभिवौ महात्मनः ॥ 
श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेताथेः कृतात्मनः ॥ ९६ ॥ 

किमिति ॥ थमोथकाममोक्षार्यपुरुषार्थेषु च कामनावद्दिरेव 
हवे; सदः समाश्रीयते । न चाऽसो ध्ांमिरापुरित्याहुः ॥ क- 
तासन: ॥ कृतद्त्पस्य । नाप्यथामिरषुरिस्याहुः ॥ श्रीपतेरिति॥। 
पर्वाथमृरपूतायाः श्रियः पतितस्य । नापि कामामिरषुरित्या- 
हुः ॥ आप्तकामस्य ॥ नापि मोक्षार्थीत्याहूः ॥ महालसनः परब्रह्मणो 
भोपक्तस्वरूपभ्य प्ुमुष्ुखायोगात् । एवम्भूतस्य तस्याऽस्माभिर्वनो- 
कोमिर्वनचरीभिः पशुतुस्याभिरन्याभिः सर्बोल्छिष्टाभिनरन्द्रकन्यो- 
वैश्यादिभिर्बा कः अथेः क्रियेत । कि वा भरयोजनं संपादनीयम् । 
न किमवौस्यथेः । इदं राजञ्यादेरप्युपलक्षणम् । यद्रा प्रहासमनः, 
परमाखनः, अत एब श्रीपतेरत एवाप्नकामस्यात्त एव कृतात्मनः 
एणस्य ॥ ३६ ॥ 

परं सोख्यं हि नेरादयं स्वरिष्यप्याह पिङ्कला ॥ 
तञ्जानतीनां नः कृष्णे तथाप्यास्चा दुरत्यया ॥४७॥ 



गूढाथैतीपिकायाम् । १ गध्यायः (७9) ७३ 

तथाचेवं भिधनिरपेक्तात्येक्षावतीनामस्पाकं नास्ति तापनिद- 
त्तिकरः कश्चिदूपायः । यद्यप्यस्ति नैराश्यङ्प एकस्तथापि ना- 
ऽपावस्पाभिरनुष्ातुं शक्य शइत्याशयेनाहूः ॥ परमिति ॥ आशायाः 

्र्वदुः्खनिदानलाव् वननिटत्तिः परं सौख्यम् । दिक्षब्दः, थजा- 
पते आश्षया श्राम्यसि, ओपस्थ्यजहथकार्पण्याद् शृहपालायते 
नरः # यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः # निदतेनाद्धि 
सेतो न वेत्ति दुःखमण्वपीर्यादिश्चुतिस्यतिमसिद्धि धोवयति । 
अतिपामरपसिद्धोऽप्ययमये इत्याश्यनाहुः ॥ खैरिण्यपीति ॥ तथा 
वसजानरीनामप्वस्माकं ृष्मे या आज्ञा सा अश्ना दुरत्यया त्य- 
कंतुमक्चस्या । पिङ्खा हि षेहया ष्णाक्षयान्याश्षं व्यक्ती । 
सदानन्दश्ूपस्य परमात्मनः सवांचपत्वाद् दयं किपाशया इष्णा- 
ऽऽ स्यक््याप इति भवः ॥ *७ ॥ 

नन्वस्यन्तारुभ्पविषये किपित्याशया सन्वपरचिलाः संपन्ना 
इत्याद्य, यथाऽप्तावत्यन्तारभ्यस्तथा तद्विषयिका आश्ाप्यतपयं 
दुरत्यया । केनाप्यत्यक्तलादतो न बयमेशोपारम्भनीया हत्या 
वायेनाहुः ॥ 

क उत्सहेत सत्यक्तुमुत्तमर्खाकसविदम् ॥ 
अनिच्छतोऽपि यस्थ श्रीरङ्खान्न च्यवते कचित् ॥४८॥ 
क इति ॥ उत्तमश्छोकस्व संविदम् पएकन्तबाताहनं क 

सम्बन्धं वा, एकान्तवार्तादितिषयिकामार्शां कः संत्यक्तुमुटसाह्पषि 
कुयात् । त्यागस्य तुका वातां । यतोऽसाबुत्तभेरपि शछोक्यते 
ष्यते । अन्येषां का दातो बह्मादिभिः भा्थनीयकरुणाकटाक्षा 
सर्ोल्तपा श्रीश्चखऽपि अनिच्छहोऽपि यस्य भगवतोऽङ्भादरक्षः- 

स्थखत्) शचिन्न च्यवते कदाचिद् कुवचिद पि मस्युला न भवबकषि 



७४ प्रमरगीतष्यास्यायाम् । 

तस्यान्तं वयं वराक्यः कथं स्यक्तुं हकष्याम इत्यथः ४ ४८ ॥ 
एतद् दः रस्य भेषञ्यं यदेतन्नाऽनुचिन्तयेव # सएतद्रिहान- 

सामर्थ्यं न बे समतामियादित्यादिनाऽनदस्परणं यद्यपि 
दूःखोषधयुक्त, वथाप्यस्मादं वदवीव दुर्खमम् । स्मारकाणां भव- 
खानां वहूनां वि्मानतादित्याहुः । 

सरिच्छैरवनोदेशा गावो वेणुरवा इमे ॥ 
सङ्कषेणसहायेन छष्णेनाचरिताः प्रभो ॥ ४९॥ 

स्रिदिति ॥ प्रित प्वत्यागेऽपि जछानयनायेपवहवं गन्त- 
व्या नदी यञ्ुना । बहिगैताभिरनिवारिवदक्षेन उचैः स्थितः कखे 
गोवद्धनः । विहाराऽथपवश्यं गन्वन्या षनोरेश्ा उन्दावनस्य 
तत्तसदेशाः । ग्रहादाववशयं द्रष्टव्या गावः । निमीरिवनेताभि- 
रवारितश्रवणा वेणुरवाः सकषणसदहायेन छष्णन सदानन्दस्व- 
रूपेण स्मरतिसन्ततिसंपादनार्थं सङ्कषेणेन सह् कृहावतारेणाच- 
रिवास्तदाचर्णप्तम्बद्धा इमे सरिदादयः, अवहयमतुभुयमानाः 
पुनः पुनः स्मारयन्तीति परेणान्वयः। यद्रा चोवैदेत्यमारणाऽस्मता- 
लनरखाडनसच्छन्दरपणादिरूषाणि भगवच्रितानि निरुद्धभ्रोज्रा- 
दिषत्तीनामपि स्मारयन्ति । पञयुणा पेषिवस्तमध्यस्माक पभुरण- 
ऽस्मद्दूःखमाकण्ये चिवारयेति संबोधनाश्चयः । तद्विस्मरणे तवं पमु 
स्याः, नतु दयापमितिवा ॥ ४९ ॥ 

पुन; पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत ॥ 
श्रीनिकेतैस्तत्पदकेरविर्मतै नैव शक्नुमः ॥ ५० |) 

कदाचिन्मू्छदो क्षणमात्रं विस्परणे, पुनः दनः स्मारय- 
न्ति इति ॥ स्मारकाणां भावस्यमुक्तप । तत्रापि नन्दगोपसुद- 

क 

भ ॥ महत्य पीडायां परवरूश्रयणं कामिति विचारे नन्दराय- 



गूहार्थ्ैपिक्छायाग्र । ९ अध्यायवः (४७ )। ७१ 

शेव स्मृतिपथमारोहति तदा वत्सुतस्वेन श्री$ृष्णा ऽपीति भा- 
धः । यद्रा, ननु दूरस्थितं वस्तु विस्मयते, भगवांस्तु न दूरस्थि- 
£, किन्तु स््रैषामात्मलादस्यन्तनिकटवर्ती । अत एव, भब्- 

तीर्न दियोगोमेन हि सर्बासना इविदिवि यगदवाऽऽदिष्टभि- 
स्यान्नङ्कानिरसायोक्तं- नन्देति ॥ किख, शियः सवेखावण्य- 
कारणमूताया निकेवैरवासस्थानेस्वस्य पदकः कोमटैश्वरणारविन्दे- 
हेदि कृतददस्यानैः स्परणपुष्करकारणेः कृतवा विस्पर्तु नेव शष- 
कतुमः । वतेति खेदे । अहो कटु, न पराप्तुं इक्यते, नापि दिस्म- 
देप । कि कुमः, ह गच्छाम इत्यर्थः ॥ ९० ॥ 

किं, बुद्धया विस्पमरणसाधनं पनोनिरोधः संपादयत इत्यति- 
वादम् । अस्माकं सा भगवता पूर्ेमेव हता ऽतो ऽस्माभिस्तद्रिस्परणे 
कं उपाय आश्रयणीय इत्याश्षयेनाहूः ॥ 

गत्या छलितयोदारहासरीरावटरोकनेः 
माध्व्या गिरा हृताधियः कथं तदिरमरामह् ॥ ५१॥ 

गत्येति ॥ पहस्या सेनया हताऽस्पाकं इुद्धिः पुनः सपने; 
तुमक्षक्येति ज्ञापनार्थ, गत्येत्यादि ॥ गतो छुङितत्रम्, अवलेक- 
नेषु खीखापुत्रकखं, गिरे पधुरत्वमित्युक्या यथोक्तविक्षेषणविदि- 
गत्यादीनां कत्राप्यतुषलम्भाव् बद्वत्यादीनां पभाबस्य बोधिब- 
म् 1 तथाच् भगवान् अष्टतबुद्धिन्वादस्मान् विस्मरतु नाम, वयेतु 
हवधियस्वदीयं गत्यादि कं कथं तिस्परापहे । वन् सभवतीत्यथंः | 
त्वै वदूपायं जानासि चेत्तरि वदेति प्रह्नोवा। 
यद्रा, अतुस्मरन्त्यो पां नित्यमविरान्पारुपेष्यथेति- भमवरस्सदेशो- 
त्रसेन विस्परणाश्षक्तिथतिपादनपरो ग्रन्थो योजनीयः । दथावै- 
बंविधस्मरणवतीनापस्पाक् प्रहत्तप्रववनरूपो ऽयमुपदेशस्तादश्षस्मर्- 



७६ श्रमशणीतव्याख्वाथाम् । 

णे तस्यप्यद्रापि वस्वारखमादयधर्थशेति मादः ॥ ५१ ॥ 

एवं बर्णयन्त्यः स्वदुःखनिटसाद्ुपाषमप्न्त्यः सक्र 
पेड पराथेयन्ति । 

हे नाथ है रमानाथ व्रजनाथाऽर्तिनाशन ॥ 

मम्ममुद्धर गोविन्द गोकुरु इजिनणेबात् ॥ ५२ ॥ 

हे नाथेति ॥ गोकुटवासिगोपिकाजनं वद्विरहजनितद्ःख- 
सागरे निपप्रं स्रोद्धाराक्षक्तं खमेव हुःखसयुद्रादृद्धर । अत्रयतृण- 
पणौद्योऽपि शवद्विरशजनिवद्रजिनाणेते निम्र इति हापित 
गोक्ुरमित्युक्तप् । यतस्तरमेव सर्वस्य नाथः घ्ामी। यथा गनेन्ध- 
षन्दराऽचराद यस्त्वयोद्धृतास्वथा स्वास्यस्वाविक्ोषाद् गोकुर्म- 
पयुद्धरे्ा्येनाहूः ॥ हे नाथेति ॥ ननु वँस्तान्भोगपोक्षपरदानिन यथो- 
दरापि योद्धार थसाध्येस्तहिं पटिस्येव कर्तं शक्य इतिवेततत्राहुः॥ 
हे रमानथति ॥ ह्याच मोगमो्षादिनिरपेक्षा तदेकरमणस्थमाग 
रमा यथा सर्वदा स्वसङ्पदानेना ऽनुश्षयते तथाऽनुग्रहाकाङ्बत्यो 
व्यप्रिति भावः । ननु रमानाथतेन विक्षेषतः परसिदत्य- 
ठ तन्पनोरथं पूरयामीतिचेत्तत्राहुः ॥ है व्रजनायेति ॥ बथाच 
विशेषतो वरलनाथतवेनापि प्रसिद्धस्तं तद्वुःखं किमिति नाऽषा- 
करोषीति मावः । किञ स्वीयानां सर्वेषां दुःखापहारक्ताददरिः 
सर्वािनाक्षनस्तं स्वस्वरूपरक्षणायेपस्मदाति नाक्षयेरयाक्षयेन 
संबोधयन्ति ॥ हे आ्िनाश्षनेति ॥ कि, मोङ्करुरक्षणेन 
गोविन्दारू्यां पाप्चववस्ततर तदरक्षणं नोचितमित्याषयेनाहूः ॥ 
हे गोचिन्देति ॥ यद्रा, पहेन्धभयाद् रक्षितं गोकुरं खभवे फि- 
मर्थं निप्रजयीति संबोधनाश्चयः । यद्रा पूर्व मत्स्यश्यण गोकुलं 
श्ुतिसयुदायं यथोदुधूतोखेन च गोदिन्दनाम रम्यवान्, द्त- 



गूढाथदीपिकायाम् । ९ मध्याय: (४७) । + 

भानगोकुलोद्धारोऽप्युचित इति । अतः स्वैथाप्यस्य दःखनिवर्ष- 
कर्वमेव तवोचिवमिन्यर्थः ॥ ९२ ॥ 

एवं पियविरहानरस्वारामाराव्याघ्रमानसानां वास वषुतरं 
कीटहयवस्था संरत्तेत्यपेक्षार्था, श्रीशुक उवाच ॥ 

श्रौञ्चुक उवाच ॥ 
० £ ० 

ततस्ता; प्रियसंदेशचैव्येपेतविरहञ्वराः ॥ 
उद्धवं पुजयाञ्चकरुज्ञोत्वाऽ‹त्मानमधोऽक्षजम् ॥ ५३ ॥ 

ततः खदूःखनित्रेदनानन्तरपुद्धवेन त एव ्रियसंदेक्षाः 
पुनः श्राविताः । तैः प्रियस्य संदेशः, भवतीनां व्ेभोमेन 
हि सर्बासना कचिदित्यादिकैः भियेण परमाप्रेन परेषित्वाद् 
यथार्थस्वरतीतिजनकेस्वाः भियमधोक्षजं सर्वेन्दरियजन्यह्नानाविषयं 
निस्य शाता, त च स्वासां ब्ञाला व्यपेतो विक्षेषेण निषत्तो बि- 
रहञ्वरो यासां ता उद्धवं भगवहुपदेशपापकसराद् गुरुपतिनिभि 
मला पृूजयाञअक्रः संमानन कृतवत्यः । तथाच वत्त्वज्नानमवाप्य 
जीवन्पुक्तिदश्षां पराप्ठाः सफङजन्परस्यः सम्पन्ना एति यावः ॥९५३॥ 

ताभिः समव उद्धवस्तवः कि कृतवानिस्यपेक्षायामाह्। 

उवास कतिचिन्मासान् गोपीनां विनुदलञ्ट्ुचः ॥ 
करष्णङीखाकथा गायन् रमयामास गोकुखम् ॥५४॥ 

उवासेति ॥ गोपीनां पूतर॑वासनया गोपारस्छरूपभियविरश- 
ऽतुसन्धानवतीनां पुनः पुनरुदियक्मन् शोकान् विनुदन् भगवत्स््- 
पोवदेश्षादस्या सम्यगपनयन् कतिचिन्मासानुवास्र । अभ्याप्त- 
बश्षात् छष्णलीखाकथास्वेव । तत्रत्यानां रमणपाखोक्य ता एव् 
गायन् गोड्लं रमयामास । छष्यस्य प्रव्रह्मणो या मोबद्धनो- 



७< ञथर्गी तन्यास्यायातः । 

दर्णारिषपा छीखास्ताषां कथार्ना गानं युमुशुर्णा युक्तानां चं 
रपणस्थानमतः क्षोकापनोादकाऽरऽस्पक्नानोपदेश्षावसरे तद्रानमरपि 
परमानुकूरपेवेस्याक्षयेनोद्धबस्य तथा पतिरित्यथ ॥ ५४ ॥ 

एषा प्रर्तिश्च पषफएलाऽमूदि खाई । 

यावन्त्यहानि नन्दस्य वजेऽाव्सीत् स उद्व; ॥ 
® © 

ब्रजोकसां क्षणप्रायाण्यासन् कृष्णस्य वातेया ॥ ५१] 

यावन्त्यहानीति ॥ सर उद्धगो षावर्ति दिनानि नन्दस्य प्रजे 
न्दनन्दनाप्षक्तमानषवासस्थाने अबात्सीद् वापं तवान्, तावन्ति 

व्रनव्रासिनां ष्णस्य परबह्मणो बार्वया तस्वोपदेश्चरूपयः। गृरहीष- 
जन्द्नम्द्नावत्ारस्य च वार्तया रीराकथया हेतुभूतया क्षणपा- 
याण्यासन् । क्षणादपि न्यूनलकबोधनाय भायपदम् । बदिर्यसै 
दिनानि गण्यन्तेन तु एृष्णाभिन्नातमभिनीऽपि वष्ीराकथाश्रव- 
भाघाक्क्तचेतोभिरिति भावः ॥ ९५ ॥ 

नतु भगवन्त प्रिस्यस्य किमिति तदर्थं बहुन्मासस्व्र स 
उवापेत्याकषद्य भगवदासस्य वस्य वष्टीरास्यानानि पर्वाणि 
स्वयं मसा साक्षाद् द्रष्टव्यानीति चिरकारदारभ्य परनोरथ आ 
रीन् । ततश्च स्वाभिप्रायतिदा भगवता मरेषितस्तद्ाह्ापालनस- 
परपयोननसिद्धयये व बहुकाटमुवापेत्याक्षयेनाह् । 

(र 

सरिदनगिद्रोणीवीदयन् कूसुमिताद् द्रुमान् ॥ 
कृष्णं संस्मारयन् रेमे हरिदासो व्रजोकसाम् ॥५६॥ 

सरिदिति ॥ यमुनाहन्दावनगोवद्धनतदयीः मगतरदनुभवेना- 
ऽपतोदपि कुस्षिमितान् पुष्पयुक्तान् चम्परादिरक्षान साक्षाव 
पश्यन् । अत्र श्रीङकष्ण इमां ठीखां छव स्तजमापिति वरज. 



गृढाथदीपिकायाम् । ९ अध्यायः { ४७) ७९. 

वासिभिः पद्रितानि तत्तस्थानानि साक्नाक्छुषेन् वजौकसां च 
तत्तसन्नद्रारा इृष्णपदेशपदानेन च कृष्णं परेष्ठं परमात्पानं 
स्मारयन् रेमे ! तथाच भगवदाङ्ञापाखनतनरतयेष्ठसम्पादनाऽवि- 
रोधेन स्वार्थ पम्पादयामास ॥ हरिदास इत्यनेन तजन मणिसभा- 
वेन बस्य वासो निवारितः । प्ामान्येन सवद ;खंहारिभगवदास- 
स्वाच्च सामान्येन सवषां तत्रत्यानां दुःखं निवारयामासेति योत- 
नाय) व्रजोकसामिस्युक्तम् ॥ ५६ ॥ 

स्षणमाच्रं कृष्णमास्मसेन ज्ञाता श्ययेतातिरहञ्वरसेनावस्थानं 
क्षणमात्रे ते पह मला तद्विरहतापन्याङ्कलसेनेखेतद्द्रयमेकन दष्(- 
ऽतिविस्मितस्वान्त उद्धबोऽतिथीतो जात इत्याह । 

ृषटैवमादि गोषीनो छष्णवेशात्मतैद्वम् ॥ 
उद्धवः परमध्रोतस्ता नमस्यन्निदं जमौ ॥९७ ॥ 

टए्रेति ॥ गोपीनां स्वीकृतोपवेशभियाणां कृष्णस्य वित्ता 
कषकस्य श्यामगरुन्द्रस्य मेष्स्यावेशेन, हा क गत इति तत्सम्ब- 
न्थिविरहननितदुःखविक्षेनासनो मनद िं्धरं वैह्धन्यं मोपस्व 
सरवेन्द्रियपारकतया खान्तनिविष्टस्यांशमूतसेन वदास्मनां छष्ण्- 
स्य॒ सचिद्ानन्दरूपस्य परमात्मन अवशेन सम्यगमेदसम्पन्या 
आत्मनो देहादेेक्छव्यमहम्भावत्यागनच्छेथिरययुक्तमकारकादिष्यं 
षट उद्धवः परममीतः, अहो एतासामुकर्षतिशयः समादहित- 
चेत्ता बरह्मखरूपेणावस्थानं, व्युस्थितमनपतां तदीयविरहव्याकुङ- 
स्वेन, न सेवां देहाचनुसन्धानम् । लोकव्यहारानुसन्धानं तु 
द्रापास्तमियवुत्न्धाय परमपरस्न्नो जातः । एकमेव च भगत्रद्ध- 
कतेरषस्थयम् । न तरेतदद्रयं पय्यस्वतत एता मत्तो ऽभ्यधिका इति 
सन्ति निश्चि ता नमस्यन्, उत्तमस्य तव गोपाङ्नानमस्छति- 

१९१ 



<७ धमश्गीतव्याख्यायाम् | 

रयुकतेति रकाऽऽशङ्कानिरासाय इदं वक्ष्यमाणं तास्ता गहं 
अगो ॥ ५७ ॥ 

तदुदाहरति । 

एताः परं तनुश्रतो भूवि गोपवध्वो 
गोपिन्द एवमखिलात्मनि रूढभावाः ॥ 
वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च 
किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य ॥ ५८ ॥ 

एना इति ॥ परं फेवलम् एता एव वनुभरवः सफरजन्मानो, 
नतु तनृरूपा इति बा (९) यदः, अखिलानि गौिन्दरूपेण 
्रेष्ठखमपापशने खूढमावाः } रूढः पराकाष्ं गतो भावः पेमा या- 
साम् । सोतरिन्दे स्वपे भगनत्सन्देशेरखिलात्मसेनावगते, एवं 
रूढमावाः । बापुदेव एवाखिखसा, नातोऽन्यत् किञ्चिदस्तीति 
षटनिश्चयवत्यः । तथाच नैवेषिधा लोकिकाः । देहतादाल्म्या- 
ध्यासवन्त्रादखलाधौनसहुगतलाच । नतु सन्ति रक्ष्पप्रपुखा एवं 

परिषा इतिचेत्तजाह ॥ गोपतव्रध्वः ॥ रक्म्याध्ास्तु नारायणवध्व- 
स्वेन कदापि न वियुक्ता, अवस्तस्मित् यतद्पि प्रेपवत्यस्तथापि 
नेवविधद्दभावा इति भवः । यद्रा ता उक्षा, एतास्तु गोप- 
वध्र निकृष्टनाद्युत्पन्नास्तत्रापि सुतर, तास्तु वैङुण्डादौ स्थिताः । 
भमो रन्धस्य जन्मन एवम्भुतरूढमावपम्पादनेनेव साफल्यम् । 
ह्च तद्यविरिक्तस्य सर्वस्यापि दृटमंमिस्यपि, भुवि गोपत्रध्व इति 

---- तण 

ह ® ¢ 

(९) देहाध्यासवन्तः फिल स्थूटत्वादिवििष्टमात्मानं मन्यमाना- 
स्तनुरूपाः। पतास्तु निरस्तसमस्ताध्यासा न तथेति तञुभरत इव्युक्त- 
मिति भकषिः। 



गृटाथैदीपिकायामः । १ अध्यायः (9७) ) < 

पदाभ्यां प्वनिवम् । इदमेव स्पष्टयति ॥ वाञ्छन्ति ॥ यत् य 
रूढभावे भवभियो भवाज्न्पमरणलक्षणसंदतिचक्राद् भीर्मयं 
येषां वे मुमुक्षवो बाञ्छन्वि । युनयस्व्चषरिदो जीचन्मुक्ता बयं 
भगवद्धक्ताश्च । मुमुक्षूणां तुभयविषोऽपि भावोऽभराप्रलद्रल्छा- 
िषयः । हचवविदां तु सवात्सनिरूढभवलेऽपि ताहशरूदपे- 
पामवाद्राज्डा । भक्तानां केषाशिदेतत्सतत्वेऽपि सर्वार्मनिष्ठखा- 
भावात्तद्राज्छा । यद्चपि नारदमरह्नदादीनासुमयप्रेधभायो तवे 
तथापि स्वदेदाधिकारातखूपलो किकन्यापारपरता.ऽपि दयतेऽतो- 
नैवंविधश्दमाववस्वमिति भावः ! नतु केचिद बह्मषेयो ऽन्तसुंखका- 
दश्चायां बह्मनिष्ठा, षदि्मखतादश्षायां दीर्धसवाद्तुष्ादस्वेन एर 
प्रासारघनपरायणाश्च हर्यन्ते । ते चोत्कृष्टनन्पवन्त्वदे ताभ्यः 
श्रेष्ठाः स्युरित्यशषद्य तेषामपि तत्तत्कमोुष्ठानन्ह्पस्य घ्यवधानस्य 
पखानोवमित्याकषयेनाह् ॥ फिमिति ॥ अनन्तस्य कथाघ्ु रषी 
यस्य तस्य बह्यजन्मभिः ततसंवन्विभिः लौकपावित्रयहिरिद्धिभि- 
जन्मभिः किम् । न कोऽप्यतिक्षयः । यथोक्तमावशन् यत्रकुतऋदि 
जातः स्वैस्मास्सान्वकथारसादृत्तपः । यद्नन्हकथारसस्य वस्य 
कस्याऽप्येवं बाहं कि षक्तव्यं भगदत्पियाणां साखापित्याश्षयः ॥ 
ननु यद्यप्येवं, बथापि जातिदस्ता निषृष्टा इ्याक्षद्धयाह ॥ कि- 
मिति ॥ जतिहककष्टताया अपृष्ष्ठवाया वाऽपरयोजकलादिति भा- 
धः । यद्र, एनाभिरग्धं पदं सरवे, वाञ्छन्ति, एतासां ठु चतुर्युख- 
जन्पसहस्चपपि नामिलाषास्पदमियाश्चयेनाह ॥ किमिति त 

धाच ब्रह्मादिषन्धपादपश्चानामग्रे,फे वयं वराका इति भाषः ॥&<] 

अथालयन्तायोग्यत्वात् कथमेबंविषं ब्रह्मादिभिरपि भायनीयं 

भविं प्राप्ता इत्यालोच्य नरिस्पिवाचत्त आह् । 

क्वेमाः सियो वनचरीव्येभिचारदुष्टाः 



८ भ्रतरमीतव्यास्यायाद् । 

छष्णे क्व चैव परमात्मनि रूटमावः ॥ 
नन्वीक्वरोऽनुभजतोऽविदुषोऽपि सक्षा- 
चक्ेयस्तनोलयगदराज इवे युक्तः ॥ ५९ ॥ 

केति ॥ दवौ शब्दौ गहदन्तरं भोधयतः । तदुषवादकानि 
विक्ेषणानि, हमा इत्यादीनि ॥ ककमा गोष्यो दीनजाद्युवन्ा- 
स्तत्रापि श्ियो योनितो निष्टास्तजापि षनचर्थ्य निद्एतापाद- 
कव्रनवावस्यः । नतु, वने तु साश्िको षास इत्युक्तत्वात् कथं 
वनवासस्य निङ्कृषएवाषादकलयुक्तमिति शड्धानिराप्ताय, चरसत्यु- 
क्तम् ! तथाचोतछृष्टनाव्युत्पननानां शास्चोक्तदपाचनुष्ठानपरयाणां 
वने वास; साच्िको, न तु यथोक्तानां खच्छन्द चरीणां वानरादि- 
समानाम् । अनेन लोकिकचातु्यषास्चीयानुष्ठानतदाराधनोप- 
करणाद्यभावः सूचिः । अन्वःकरणतोऽपि हीना इत्याह ॥ व्य- 
मिचारबुद्या दृष्टाः । रोके व्यभिचारेण दृषटतवेन प्रसिद्धा इति 
वा । कष्णे सदानन्दरूपे परमात्मनि रुदभावः कति महदाथः- 
प् । तथाच जात्याचारह्ञानादिदीनानां स्बोच्छष्टपदभाभिदक्षनाद् 
भगव दजनरग्धतलक्षाद एव परमहस हेतुनं त॒ जास्यादिकपमिक 
निश्चीयत इत्याक्चयेनाह ॥ नन्वीशवर इति ॥ भजनधाराववः, अ- 
विदुषोऽपि भगवत्स्वूपानमिहस्यापि पाक्षाच्ह्ेयश्तनोति, न तु एर- 
म्परया। तत्रातुशूपं टष्टान्वमाह । अगदराजः अपतम् । उपयुक्तः, 

खूपेणाज्ञातोऽपि यथा वद्र । यद्रा, नतु जारबुद्धया भगवति भ- 
क्तानां क्लीणापासां कुतस्त्यपवंतिधं माहात्म्यपित्णशद्खाह ॥ 
केति ॥ इमा भगवसियाः $, अन्या लौकिकस्ियश्च इ । अत- 
स्तरसाजात्यमान्रेण नेताखपङ्ष्टताुद्िर्विषेयेति भावः । यतः 
सामाम्यास्चियः परयथेण व्यमिचारदृष्टा भवन्ति । एतास्तु अब्न- 
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चरीः अत्रने भगवा क्रियमाणे सवतो रक्षणे चरन्तीति तथा । 
एवासां मगवर्सम्बन्ध एव, न ठु गोपम्बन्धः } मन्यमानाः 
खषा्॑स्थानिस्युक्तत्यद् गोपानां तत्सम्बन्धस्य पावीविकस्वाव् । 
तथा पुत्रादिसम्बन्धोऽपि तासां लेकपरवीत्येति भावः । एं शे- 
किकस्नीभ्यो वेरक्षण्वमुक्सा ब्रह्मादिभ्य उक्छृषटस्वसुक्तमुपषाद- 
यति ॥ ष्ण इति ॥ एष शोक्वेदाऽपसिद्धो गोपङ्नाभेस्त्वतु- 
भुयपानः इ । ब्रह्मादौ छक्षम्यादौ च दुमस्तत्रपि कष्मे तदथ- 
मेव परकदीटृतकोटिकन्दर्पाधिकरावण्यादिगुणवर्ष्णविग्रहे, त- 
त्रापि परमात्मनि । सवेष्यातमार्थं स्वे परियं मदति ¦ एतासां 
तु बदर्थमेव सर्वैः प्रिय इति विक्षेषः । यद्रा वहिर्मुखतादक्षायां 
यथोक्तशरूपे कृष्णे अन्तमुखवादक्षायां परमात्मनि, त्रापि रूढः 
परां काष्टं प्रष्ठः । कदथाचेवेविषे विषय एवंतिषस्य भावस्य 
कुत्राप्यतम्धवाव् सिद्धं सर्वोत्तपत्वपासामिति मावः । नतु खङ्- 
पपविज्गायातुरक्तानामाषां खरिमनेवेविधो भावः किपिवि भग्ब्- 
ता ताभ्यो दत्त इत्याशङ््माह ॥ नन्विति ॥ ननु निश्चयेन यतो- 
ऽसावीहवरः कतुमकतुमन्यथाकर्तु बा समर्थोऽतोऽनुमजवोऽबि- 
एषोऽपि साप्ताच्छेयस्तनोतीस्यरथः । यद्रा, खियस्वज्रापि निङ९- 
जादयुसपस्नास्ववापि बनचय्येः प्रायेण व्यभिचारदृष् दशः, इमा 
अपि तद्धमेवश्छात् तथास्रयोभ्या अपि क, ई चेषं परमास्मनि 
कुष्णे रूढमाव इत्यहो परमाश्च्यमित्यादि पूवेवव ॥ केचिच भग- 
वता खा्थमुत्ादिता पध्ये काटविरम्बे अन्या गोपरनः चमा- 
त् पतिबुद्धया शृदीसवा व्यभिचारं ृतनत्यस्तेन दुष इत्याहुः ॥ 
अन्ये तु भगवस्सम्बन्धानन्तरं पुनगोपसम्बन्धरूपेण व्यभिचारेण 

दुष्टा इति दन्ति ॥ ५९ ॥ 
ययेद विरूढमावः कुत्रापि नास्ति तथा भगवता यः प्रद् 
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घता कृतव; संतु कुत्रापिन एवं दृस्याह । 

नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः 
स्वयोषितां नङिनगन्धरुवां कुतोऽन्याः ॥ 
रासोत्सवरेऽस्य भूजदण्डगरहीतकण्ठ 
छग्धाशचिषा य उदगाद् बजवह्वीनाम् | ६० ॥ 

नायमिति ॥ अङ्घे खपक्षसि नित्ान्धरेः एकान्तरतिमरस्याः 
प्रियोऽपि नाऽयं प्रसादो ऽनुग्रहः । उ अहो अत्याश्चयेष् । खब- 
क्षसि स्थापयिता निरन्तरं रति परयच्छम्नपि नेप परसादं दत्तवान्। 
तथा खर्योषि्वां श्वर्गाङ्नार्ना, नङिनस्य कमलस्येव गन्णो 
रुक्कान्तिश्च यासां वाप्ामपि अये प्रसादो न दत्तः । इन्दरापेन्दरा- 
दिषूपापमोऽपि बहीभिः सह रपमाणोऽपि नेमं परसादं दत्तत्रा- 
न् } अन्यास्तु तत्तदवतारेषु छम्स्तम्बन्धा अपि कुवः कस्पाद्ध- 
तोरसिमं पसादं भाप्नुयुः । अव्यर्थ दुखं प्रप्ादखस्ूपमािष्करो- 
ति ॥ रासोर्सवे इति ॥ अस्य ॒तिरस्कृवकोटिकन्दपैविग्रहस्य भु- 
जदण्ड(भ्यां गृद्यीव आङिङधितः कण्ठस्तेन रग्पा आशिषो या- 
भिस्वा गोपीनां य उदगात् आविेमुवर । तथाच वब्ह्यादीना- 
पपि प्ाथेनया कदाचिदेकमेत रूपं गह्णाति, न खनेकरूषाण्याबि- 
श्करत्य यथोक्तरसाभिनिविष्टो यथोक्तं परसादं करोतीत्यहो वरजव- 
छवीनां वाद्श्प्रसादप्राप्त्युपायिषुराणामपि यथोक्तपरसादरमे 
भगवदिक्छेव कारगमिति मावः ॥ ६० ॥ 

एवं वाप्तामुत्कर बणयिखा तत्यदमयोग्यताद पायन ख- 
धोग्यां पदवीं प्रथयति । 

आसामहौ चरणरेणजुषामहं स्थां 
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ृन्दवने किमपि गुस्मरतोषधीनाम् ॥ 
या दुस्त्यजं स्वजनमयेपदं च हित्वा 
भेजुमुकन्दपद्वीं श्रुतिभिर्विंमूम्याम् ॥ ६१ ॥ 

आस्तामिति ॥ इन्दावनयुटमर्तो षधीनां मध्ये किमपि अह 
स्याम् । तत्राप्यासां चरणरेणुज्चषाम् ! एतावतैव मम छतार्थता 
भविष्यतीति भावः । एतावद्प्यतिद्कममिति बोधनाय तासां 
पाहार्यमनुवदति। या दुःस्त्यज खजनं पतिपुत्रादिकम् ! आर्य॑पदं 
करविपदं पतिशुश्रूषणादि रूपं किएपर्मे दत्साध्यं प्रखोकसुखं च 
हिता मुकुन्दस्य मोक्षपरदस्य भगवतः पदवीं स्वरूपं भेजुः भापुः । 
यथा मगवान् श्रवणादिना मोक्षप्रदस्तयथेवा अपि संपन्ना इति यो- 
तनाय युङ्खन्दपदवीमित्युक्तम् । सा च पदवी परमविखक्षणसात् 
केनापि न रन्पेत्यायेनाह ॥ श्रुतिसमिर्विमूरम्यां (४) श्रुतिभिरपे 
परमासस्वरपं दूरत प्वान्विष्यते । थतो वाचो निबरन्ते अपाप्य 
मन्ता सहेत्यादिश्चुतेः । व्याच श्रुविभिरपि या विस्या रन्रा- 
ऽन्येषां का गणनेति भावः ॥ ६९ ॥ 

किञाम्यदपि यत्ताभिर्धं न तत् केनापीत्याह । 

या वै श्रियार्चितमजादिभिराप्तकामे 
योँगेदवरेरपि यदात्मनि रास्मोष्टवाम् ॥ 
करष्णस्य तद्धगवतश्चरणार विन्दं 

न्यस्ते स्तनेषु परिरभ्य जहुस्तदाधिम् | ६२] 

(९) निगमदुमे खगय मा इन्दाविपिने दुमे हमे पश्य । 
यदू चजवनिता भूर्वा श्ुनिभिरिहैवावलरोकित बह्य ॥ 
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या इति ॥ या व्रजाङ्गना रसगोष्टयां भगववस्तच्चरणा- 
विन्दं परिरभ्य सम्यगारिड् तस्यापरा्निजनिते मनस्तापं जहुः 
तत्यजुः । तदारिङ्गनं च तासां भगवद ुग्रहदेव सम्पन्नमित्याह् ॥ 
न्यस्मिति ॥ वदिरहनलाप्स्याश्रावजनादिजनितपरिश्रषारिना 
सन्ततेषु स्तनेषु भगवताऽनुग्रहा्त्तापनिदटस्यर्थं न्यस्तम् । तदपि 
भगवतः सप्परेखय्यौदिषडगुणपरम्पन्नस्य चरणन्यासमात्रेण भग- 
बन्(पादकस्य, तत्रापि कृष्णस्य तदथमव ग्ररीतङृष्ण विग्रहस्य । 
कीदशं वचरणारविन्दम् । स्वोत्तमया श्रियाऽपि समर्बितमेव 
न तु पयेष्ं धिनियुक्तम् । तथा ब्रह्मादिभिरप्चकामेरितरश्च योगे- 
्वरपशीकृदसर्वसिद्धिभिरपि यदात्मनि मनस्येव ध्यानादिना स- 
पर्बितम् । तथाचेवंतरिधं खपादारविन्दं भगवता वस्स्तनेषु न्यस्त- 
मिति कि षक्तव्यं तासां माहारम्यमिस्यथः ॥ तक्रापि स्वनेषििति 
बहु रचनाचरणारविन्दभित्येकवचनाव् तापनिटृस्य्थ प्रमलखरया- 
ऽसंख्यातस्तनेषु वत्स्थापनजनितपरिश्रमो भगवता न गणित 
इत्यहो भगदतस्तद नुग्राहकवावेश्ष इति ध्वनितम् ॥ ६२ ॥ 

एवं बदीयं महं प्रतिपाद्य वासां सान्नाञ्रपस्करे स्वाधिका- 
राभावं मन्यपानस्वल्पादरेणुं नपस्करोति । 

वन्दे नन्दबजसख्रीणां पाद्रेणुममीषष्ण्चः ॥ 
यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् ॥ ६३ ॥ 

वन्द इति ॥ तत्राप्यकमेव रेणुपभीकष्णज्षः पुनः पुनः काटि- 
कोटिवारं परमादरेण बन्दे । नचास्मदाद्यपेक्षया वत्पादरेणुमहश्े 
विस्मयः कार्यो, यतः स्नानादिना पावनक्क्तिमवीनां श्रीगङ्प्- 
मुखानां सरिद्रराणां पुिनरेणुरपि अन्दे । नन्द व्रनयोषिहस्तु 
गीतपाजण सवैपावनकषक्तिमत्य इत्याक्षयेनाह ॥ यासापिति ॥ हरेः 
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पापहारकस्य कथपेक्षयाऽपि उत्छृष्ठं गीतं हरिकथासटिसम्र्ध्व 
गीतमिति वा । हरिकथारूपम् उश्चेरीतमिति वा । भुवनजयं समस्त- 
ब्रह्माण्डं पुनाति । तथावचेवम्भूतानां दासं रदरेणुबन्दनेनापि 
बयं ताथा इति भावः ॥ ६३ ॥ 

एवं यदर्थं भगवता परषेवस्तत्सर्व संपाद्य पुनर्भगवस्सन्निषो 
मन्तु पत्त इत्याह । 

श्रीडक उवाच ॥ 
अथ गोपीरनुज्ञ प्य यशोदां नन्दमेव च् ॥ 
गोपानामन्त्य दशाहं यस्यन्नारुरुहे रथम् ॥ ६8 ॥ 

अथेति ॥ मोपीर्मगवसियाः, यश्रोदां वत्पूञ्यां वन्पातरं बथा 
बतिपतरं श्रीनन्दरायं च । दवकारेण जयाणामेवात पराधान्यं बो- 
धितम् । अव एवानुज्ञाप्पानुङ्णां भाथयितेव्युक्तम् । तवस्तन्मिनादि- 
भृतान् । गोपानामन्त्य गच्छामीत्युक्कता, यास्यन् तु विश्रापाशर्थं 

रथपार्रुे । यतो दाश्र्हेषु याद बभेदेषु मुख्यः \ वद भगवदादि- 
भिराकाह्िलिसन्निधानः ॥ ६४ ॥ 

तद्गमनस्य कस्याप्यनभिरषितताव् पूर्व केनाप्युपायनाच्रा- 
ऽऽनयनोद्योगो न र्त इत्याशयेनाह । 

@< € ® 

तं निगतं समासाद्य नानोपायनपाणयः ॥ 

नन्दादयोऽनुरगेण प्रावोचन्नश्रुखोचनाः ॥६५॥ 
नव 

वमिति ॥ अकस्मात् वं निमेतमेव समास्ाधोपरूभ्य नानो- 
पायनानि पाणो येषां ते नन्दादयः, अतुरागेणाश्रुभिरन्धी कवल - 
चनाः सन्तः पकर्षणो चैरवोचन् ।॥ ६५ ॥ 

१२ 
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तरपवचनमुद्ाहरति । 

मनसो वृत्तयो नः स्युः कूष्णपादाम्बजाश्रयाः ॥ 
वाचोऽभिधायिनी नाम्नां कायस्तस्प्रहणारिषु ॥ ६६ ॥ 

पनप्र इति ॥ नोऽस्माकं पनसो इत्तयः ष्णस्य सदानन्द 
ह्पस्य परपाल्मनोऽस्पदर्थं गरहीवकृष्णावतारस्य पदाम्बुजमा- 
श्रयो यासां तथाभूताः स्युः । तथचस्मन्पननो या दन्तिरुदेतु सा 
तदाश्रयेबोदेतु, न त्न्वाछम्बना । तदतिरिक्त वस्तुमात्रमस्मचित्त 
कदापि पा प्रधिक्षतु। तथा बाचोऽपि कृष्णस्य नाम्नामयमिधा- 
यिन्यः स्युः । तथा कायस्तस्य श्रीकृष्णस्य बन्दनाच्चेनादिषु 
ध्यात् । तथाच सर्वदा तद्गनकायव।चानपाः स्यात्रचस्मस्ायेना 
श्रीङष्णाग्रे षरक्तव्येत्ययंः ॥ ६६ ॥ 

एतत्फकं च नास्माकं स्वगौदिमोक्षपयन्तं सुखमाका तं, 
किन्तु तस्मिन् रतिरेषेत्याशयेनाहुः । 

कममिभ्र)म्यमाणानां यत्र कापीरवरेच्छया ॥ 
मङ्गा चरितदीनि रतिनेः कृष्ण ईद्वरे ॥ ६७ ॥ 

कममििति ॥ कमभि्निमित्तभूतेस्तत्तसकपैफलम्रदानायोदूता 
या फर्पदतुरीशवः स्यच्छा तया यत्र कापि भ्राम्यमाणानाम- 

स्माकप् । तथाच चत्तननिरात्तरस्माभिः पराथ्यते इनि भावः ॥ पङ्क- 
रभुरचरितिमगवदर्यनादिमिः, दानोपलक्षिर्वर्ाश्रमोचिनस्तम- 
स्तकर्मभिश्वह जन्पनि भराचीनजन्पघ्ु च कनै: छकृष्णरूप ईयर 
नो ऽस्पाकं रतिरत्तरोत्तरं दद्धपाना स्यादिति प्रथनारूपः सदेशो- 
ऽस्पदीयः खस्वाभिस्तन्निधो खया वक्तव्य ह्यर्थः ॥ ६७ ॥ 

इतः परं षक्तुमरशक्तास्ते वृष्णीं स्थिता उद्धबश्च तावतैव तैः 



गूटाथक्ीपिक्ायाम् } १ अध्यायः (४१५)। € 

सपू{जिनो मथुशं परयगादित्पाह् | 

एव्र सभाजितो मेषैः कृष्णभक्त्या नराधिप ॥ 
उद्धवः पुनरागच्छन्मथुरां ष्णपालिताम् ॥ ६८ ॥ 

एवमिति ॥ एवमुक्तरीत्या मेपिर्भगवदीयेः समानिनः पू- 
जितः । पृजोपक्ररणमाह ॥ कृष्णभक्त ॥ तस्ता ृष्णभक्ति- 
रेव तेन स्वस्य प्ूनोपकरणस्वेन गृहीता 1 तत उच्छृष्टायाः पूजाया 
अभावात् । यद्रा किमर्थं तैः सभाजित इत्यवेक्षायामाह ॥ कृष्ण- 
भक्त्येति ॥ न तु तेषामेश्वर्यादिकं किलिदपेक्षितमासीव् । नन्वेवं- 
विधभक्तानां सङ्क विहाय किमिति मथुरा प्रति गतवानिस्यास्द्याह ॥ 
छृष्णपालिताम् ॥ तथाच भगवत्सनिधानार्थं तत्र गतवानिति 
भावः| किञ्च नराधिपानापप्याज्ञा नोरह्कितु शक्या, कि पुनब्रह्मा- 
द्यधिपस्येति संबोधनाश्षयः ॥ &८ ॥ 

तत्र गस्वा यत त्ष स्तद्ाह् । 

कृष्णाय प्रणिपत्याह भक्रत्युद्रकं बजोकसाम् ॥ 
वसुदेत्राय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात् ॥ ६९ ॥ 

(क ® 

इति श्रीभागवते महपुराणे ददामस्कन्ध उद्वग्रतियाने 
सप्तचत्वरारिशाऽध्यायः ॥ ४७ ॥ ॥ 

कुष्णायेति ॥ प्रणिपत्य सम्यक् प्रणामं विधाय व्रनौकसां 
भक््युद्रेकं वस्पेषितं सुख्यसुपायनमाह ॥ निविदितवःन् ॥ वष्ुदेवाय 
पूवेसख्याश्थितिख्यापनाय ॥ रामाय पूरख्धहस्थितिवोधनाय । राघ्न 
उग्रसेनायाऽऽद्रन्नापनाय । चकाराद् अक्रगदिभ्यस्तदोषागणना- 
सूचनाय तैः मेषिनान्युपायनान्यदात् ॥ ६९ ॥ 



९.9 भरमरगीचव्यास्यायाम् । 

सकरनिगमवोध्यं सचिद्ानन्द रूपं 
द्रति धिहरिमुखुयाभ्यच्येपादारविन्दम् ॥ 
व्रजयुषतिसुखार्थं खीडतानेकखीरं 
धनपतिरहमीक्षं नोमिगोपाख्बाटम् ॥ ९ ॥ 

क ॐ 

इति श्रीमस्परमहसपरिवाजकाचाय्येबाखगोपाख्वी्थ- 
श्रीपादाशीवाोददत्तवेशाववंसरायकुमारषरनु- 

धनपतिमूरिृतायां श्री पद्भागवत- 
गृढाऽथेदीपिकायां दशमस्कन्धे 

सप्रचत्वारिशो- 
ऽध्याय्ः।॥ ८७५ 



विज्ञापनम् । 

बनारससस्कृतसीरी जनास्नीं वाराखसेयसंस्कृतपुस्तकावली ¦ 

श्यं पुस्तकावली खण्डो मुद्धिता अवति । अस्यां संस्कृतभाषा 
निबद्धा बहवः प्राचीना दुरुभा उत्तमोत्तमाः केचिदङ्रुभाषानुवा- 
दम्हिताश्च ग्रन्था मुद्धिना भर्वान्ति । तांश्च ्न्थान् काश्िकराजकी- 
यसस्छृगपःटशालीयपण्डिता अन्ये ऽपि चिद्धांसः दाधयन्ति । यै्रौ- 
हकमदहाशयैरियं पुस्तकाव्ली नियमेरनाविच्छेदेन संग्राह्या तैस्तद्- 
केकस्य खण्डस्य कृते 1॥. सद्यं प्रापणव्ययश्च = देयः । अन्येम- 
हावायेर्यैः कानिचित् खण्डानि संप्राद्याणि तेश्च प्रस्येकं खण्डानः ते 
९. मूल्यं प्रापणम्ययश्च = देय इति ॥ 
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